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19628بمركز م الي بدليس زله ن ....................................................................



19207 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

TR PRINT
SARL AU

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : تجزئة لياض  الد 

مطاع س كأ ل 3 محر لقم 75، تمالة

بمقأ�سى عقد عرفي بأمالة بأاليخ)

20)سبأمبر)2022،)قرل شركاء)شركة)

TR PRINT)ش ذ م م.

 100 بق مة) حصة  (100 ب ع)

دلهم) (10.000 بمبلغ) للحصة  دلهم 

من طرف بلس دة ليم ز9ديه لفائدة)

بلس د عبد هللا ز9ديه.

 100 بق مة) حصة  (100 ب ع)

دلهم) (10.000 بمبلغ) للحصة  دلهم 

من طرف بلس دة ليم ز9ديه لفائدة)

بلس د محمد ماهر ز9ديه.

تعديل بلقان ن برسا�سي.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

8982)في) بالبأدبئ ة بأمالة تحت لقم)

28)سبأمبر)2022.

1 P

STE PUB WEB SERVICES
SARL

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : زنقة سم ة إقامة 

شهرزبد 3 بلطابق بلخامس بلرقم 

22، بلنخ ل، بلدبل بلب ضاء

بأاليخ) خاص  لعقد  طبقا 

بلغير) للجمع  (2020 20)ديسمبر)

بلعادي.

 PUB WEB شركة) مسيرة 

بربسما2 يقدل ب) (SERVICES SARL

100.000)دلهم.

مقرها بزنقة سم ة إقامة شهرزبد)
3)بلطابق بلخامس بلرقم)22)بلنخ ل)

بلدبل بلب ضاء)قرل ما يلي):
بنحم تي) بملسيرة  بسأقالة 
 PUB WEB شركة) تس ير  من  فير ز 

SERVICES SARL)ش م م.
 PUB WEB تصف ة نهائ ة لشركة)

SERVICES)ش م م.
مقر بلأصف ة):)حدد بزنقة سم ة)
بلخامس) بلطابق  (3 شهرزبد) بقامة 

بلرقم)22،)بلنخ ل بلدبل بلب ضاء.
تم) لقد  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية  باملحكمة 
لقم) تحت  (،2022 سبأمبر) (23 ي م)

.31308
لقم بلسجل بلأجالي)369927.

2 P

ELEGANCE PRO
ش م م

حي بلكندي شالع بلفرببي لقم 17 
بلناظ ل

تأسيس بلشركة
بالناظ ل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع) (،2022 تغسطس) (9 بأاليخ)
محد دة) لشركة  برسا�سي  بلقان ن 

بملسؤ ل ة):
 ELEGANCE شركة) (: بلتسم ة)

PRO)ش م م بشريك  ح د.
بلغرض بالجأماعي):)مقا 2 بلنجالة)
 تصن ع برب بب  بلن بفد  بملطابخ،)

نقل بلبضائع لحساب بلغير.
بلعمل ات) جم ع  عامة   9صفة 
بلأجالية  بلعقالية بلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف بلشركة.

بملقر بالجأماعي):)حي بلكندي شالع)

بلفرببي لقم)17،)بلناظ ل.
 100.000 (: بلشركة) بملا2  لتس 

دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دلهم.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)

بلس د فاطمي ن ل بلدين.

بلشريك):)فاطمي ن ل بلدين)1000 

حصة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

2)سبأمبر) بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)

2022،)تحت لقم)2288.

3 P

GMN SECURITY
حي بلسعادة عمالة نزبل 1 بملطال، 

بلناظ ل

تأسيس بلشركة
بالناظ ل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (12 بأاليخ)

محد دة)) لشركة  برسا�سي  بلقان ن 

بملسؤ ل ة):

 GMN شركة) (: بلتسم ة)

SECURITY)ش م م.

ب ع  ترك ب) (: بلغرض بالجأماعي)

بملربقبة) بالندبل  بلرصد،) نظام 

إلى) بلدخ 2  مربقبة  بالف دي ،)

بملناز2،)بطفاء)تلقائي،)ترك ب معدبت)

بلدخ 2  بلسالمة.

بلعمل ات) جم ع  عامة   9صفة 

بلأجالية  بلعقالية بلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف بلشركة.

بلسعادة) حي  (: بالجأماعي) بملقر 

عمالة نزبل)1،)بملطال بلناظ ل.

 100.000 (: بلشركة) بملا2  لبس 

دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)دلهم.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)

بلس د بلش ك نافي  بلس د غ لفاني)

محمد.

بلشركاء):)بلش ك نافي)500)حصة.

غ لفاني محمد)500)حصة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)15)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)2380.

4 P

BERKAMED MEUBLES

ش م م

218 شالع برمير س دي محمد، 

بلناظ ل

بلجمع ة) محضر  بمقأ�سى 

بأاليخ بالسأثنائ ة   بلعامة 

شركاء) قرل  (،2022 تغسطس) (22  

(،BERKAMED MEUBLES شركة)

ش م م تغ ير بملقر بالجأماعي للشركة)

برمير س دي محمد) شالع  (218 من)

بلناظ ل إلى حي ب الد ب عط ة زنقة)3 

لقم)11،)بلناظ ل.

بلس د) بسأقالة  قب 2  تم  كما 

بلبركاني) مصطفى  بلس د  بلركاني 

بلشركة  تع ين) تس ير  من  محمد 

بلس د بلبركاني عبد بلحك م كمسير)

 ح د للشركة.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم بملعلن ن في م دبن بإلشهال بلقان ني إثبات ه يتهم  بلسلطات بملسندة إليهم.
 ال تأحمل بإلدبلة تية مسؤ ل ة ف ما يأعلق بمضم ن بإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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قربل) على  بلشركاء) صادق  كما 

تح ين بلقان ن بالسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)22)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)2220.

5 P

TIGERS MARBRE
ش م م

شالع بلجيش بمللكي لقم 210 بلطابق 
3، بلناظ ل

بلجمع ة) محضر  بمقأ�سى 

سبأمبر) (8 بلعامة بالسأثنائ ة بأاليخ)

 TIGERS(2022،)صادق شركاء)شركة

ش م م على قربل تف يت) (MARBRE

مغن ة) لح   للس دة  حصة  (330

ل صبح لبسما2 بلشركة مقسما كما)

يلي):
لح  مغن ة)330)حصة.

بن دحمان عمر)320)حصة.
بلخضري) بلس د  غال2  لمضان 

330)حصة.

كما تم قب 2 بسأقالة بلس د جدب)

سالم من تس ير بلشركة  تم تع ين)

بلس دة لح  مغن ة كمسيرة  ح دة)

للشركة.

قربل) على  بلشركاء) صادق  كما 

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)19)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)2201.

6 P

AZDOUFEL ALUMINUIM
ش م م

طريق بزغنغان لقم 138 بحدبدن، 
بلناظ ل

بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

(،2022 فبربير) (3 بأاليخ) بالسأثنائ ة 

 AZDOUFEL شركة) شريك  قرل 

تغ ير) م  م  ش  (ALUMINIUM

ل صبح) للشركة  بالجأماعي  بلغرض 

ب ع) تصدير  بسأيربد،) بلأجالة 

بلزجاج بالملن  م بلحديد  بالن كس،)

) بلخشب،)مقا لة برشغا2 بملخألفة)

بلنجالة بلعامة كما قرل تغير)  بلبناء)

 AZDOUFEL ل صبح) بلشركة  بسم 

 POUR LA MANUISIER

 GENERALE  CONSTRUCTION

(،A MGCN(تحت شعال(ET NEGOCE

على قربل تح ين) كما صادق بلشركاء)

بلقان ن برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

11)فبربير) بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)

2022،)تحت لقم)229.

7 P

SOMNIUM
ش م م

طريق حا�سي بركان 25 كلم، بلناظ ل

بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

10)تغسطس) بأاليخ) بالسأثنائ ة 

شركة) شركاء) صادق  (،2022

تع ين) على  م،) م  ش  (SOMNIUM

سمير  بلس د) بلحر�سي  بلس د 

بلحر�سي صالح كمسيرين لشركة.

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 

2)سبأمبر) بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)

2022،)تحت لقم)2292.

8 P

ZWARA GROUPE
ش م م

شالع ببن خالد ن لقم 113، 

بلناظ ل

بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

تغسطس) (15 بأاليخ) بالسأثنائي 

شركة) شركاء) صادق  (،2022

حل) على  م  م  (ZWARA GROUPE

بلشركة  تع ين بلس د بلقادلي عبد)

بلقادل كمصف للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)12)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)2323.

9 P

DURBAL MAROC
ش م م

حي بملطال 1، بلطابق بلثالث، 

بلناظ ل

بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

تغسطس) (23 بأاليخ) بالسأثنائ ة 

بل ح د،) بلشريك  صادق  (،2022

ش.م.م) (DURBAL MAROC لشركة)

بالجأماعي) بلغرض  تغ ير  قربل  على 

بسأيربد  تصدير) ل صبح  للشركة 

بملربيا) للمباني،) بلزجاج   تح يل 

 بلزجاج))زجاج مق�سى زجاج مصفح،)

زجاج لالمان،)زجاج مزد ج(.

تحين) قربل  على  صادق  كما 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

2)سبأمبر) بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)

2022،)تحت لقم)2289.

10 P

EXPRESS AUTOWASHEN
ش م م

حي بل حدة شالع بلقصبة سل بن، 

بلناظ ل

بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

تغسطس) (17 بأاليخ) بالسأثنائ ة 

شركة) شركاء) صادق  (،2022

م) ش  (EXPRESS AUTOWASHEN

م على قربل تف يت)666)حصة للس د)

لتسما2) ل صبح  سع د  حفحاف 

بلشركة مقسما كما يلي):

حفحاف سع د)1000)حصة.

قربل) على  بلشركاء) صادق  كما 

محمد) ضرض ل  بلس دب  بسأقالة 

تس ير) من  سع د  ضرض ل   بلس د 

حفحاف) بلس د  بلشركة  تع ين 

سع د كمسير  ح د للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

2)سبأمبر) بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)

2022،)تحت لقم)2290.

11 P

BDM LOGISTIQUE
ش م م

حي بملطال بلناظ ل

بلجمع ة) محضر  بمقأ�سى 
ماي) (25 بأاليخ) بالسأثنائ ة  بلعامة 
 BDM شركة) صادق شركاء) (،2022
LOGISTIQUE)ش م م على قربل لفع)
لتسما2 بلشركة من)100.000)دلهم)
إلى)1.000.000)دلهم ل صبح لبسما2)

بلشركة مقسما كما يلي):
ب دلبهم مصطفى)5000)حصة.

ب دلبهم سمير)5000)حصة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
فاتح) بأاليخ  بالناظ ل  بالبأدبئ ة 

تغسطس)2022،)تحت لقم)3953.
12 P

ENNAJAH GARDE MAROC
ش م م

بلخطابي شالع 37 لقم 25، بلناظ ل
بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)
(،2022 ماي) (23 بأاليخ) بالسأثنائي 
 ENNAJAH شركة) شركاء) صادق 
GARDE MAROC)ش م م على قربل)

بإلقفا2 بلنهائي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناظ ل بأاليخ)12)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)2323.
13 P

PENSE POSITIVE
SARL AU

لتس بملا2 : 100.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : تمل 5، لقم 1083 
بلطابق بلثالث شالع بملسيرة، بلر9اط

في) حرل  بسأثنائي  قربل  بمقأ�سى 
بل ح دة) بلشريكة  قرلت  بلر9اط،)
» نص ب زيت ف ش م م ش) لشركة)

  ما يلي):
للشركة) بالجأماعي  بملقر  تغ ير 
من تمل)5)لقم))1083)بلطابق بلثالث)

شالع بملسيرة بلر9اط.
إلى زنقة ضاية بفربح عمالة لقم)

02)شقة)09)تكدب2،)بلر9اط.
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بلقان ن) من  (2 بملادة) تعديل 
برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (،2022 28)سبأمبر) بأاليخ)

.129213
14 P

PIASKADO ALAPLANCHA
SARL AU

بملقر بالجأماعي : 227 بلطابق 
برل�سي حي بملنزه حي يعق ب بملنص ل 

بلر9اط
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي حرل بالر9اط)
لشركة) بالسا�سي  بلقان ن  تم  ضع 
بلشريك) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بل ح د  ذبت بمل بصفات بلأال ة):
بيسكاد ) شركة  (: بلتسم ة)

تلبالنشا ش م م ش  .
بلطابق) (،227 (: بالجأماعي) بملقر 
برل�سي حي بملنزه حي يعق ب بملنص ل)

بلر9اط.
 100.000 في) حدد  (: بلرتسما2)
دلهم مك ن من)1000)حصة من فئة)

100)دلهم لكل حصة لفائدة):
 1000 بلسبع) مصطفى  بلس د 

حصة.
بلغرض):)مطعم بسعر ثابت.

بملدة):)99)سنة.
مصطفى) بلشركة  يسير  (: بملسير)

بلسبع ملدة غير محد دة.
باملحكمة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
سبأمبر) (29 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)
بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  (،2022

.163139
15 P

MAHATA BATT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 5.000.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : 268 شالع بملحطة 
دلب بلكبير بلدبل بلب ضاء

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بلب ضاء) بالدبل  بملنعقد  بالسأثنائي 
لشركة) (،2022 سبأمبر) (9 بأاليخ)

MAHATA BATT،)تقرل ما يلي):

 35.000 تف يت) على  بمل بفقة 
دلهم) (100 بق مة) بجأماع ة  حصة 
بلس د صالح) يمألكها  بلتي  لل بحدة 
عمر) بلس د  لفائدة  ب ا  بن  بلدين 

بلنا�سي.
بمل بفقة على بلس د عمر بلنا�سي)

كشريك جديد في بلشركة.
للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 
بلشكل) لأبني  فصاعدب  بآلن  من 
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  بلقان ني 

بملحد دة.
بسأقالة بلس د صالح بلدين بن)
ب ا من مهامه كمسير سابق للشركة،)
كمسير) بلنا�سي  عمر  بلس د   تع ين 
 ح د للشركة،) ذ2 ملدة غير محددة.
نقل مقر بلشركة بملأ بجد حال ا)
بملحطة) شالع  (،268 بلب ضاء) بالدبل 

دلب بلكبير،)إلى بلعن بن بلأالي):
 2 دلب مك بل زنقة) بلدبل بلب ضاء)

لقم)9)شالع الكر ب.
بلأغ يربت) جم ع  على  بناءب 
بذلك) تعديل  تم  بلذكر،) بلسالفة 
بلقان ن) من  (23 (7 (،6 (،2 (: بلبن د)

برسا�سي للشركة.
تحين  إقربل قان ن جديد للشركة.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
(،2022 سبأمبر) (27 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)838996.
16 P

YCN DEV MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 10.000 دلهم
بلعن بن : إقامة طناكرة زب ية محمد 
V محمد حنصالي  صالح بلدين، 
مدخل ب 6 بملكأب 35 بلقن طرة

تغ ير مقر بلشركة
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة) (2022 تغسطس) (2 بأاليخ)
»إكربك) لشركة) بلعام  بلجمع  بتفق 
 YCN DEV MAROC ديف مال ك«)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة يقدل)
دلهم  ي جد) (10.000 ب) لتسمالها 

مقرها بالجأماعي بالعن بن بلأالي):)

 V محمد) زب ية  طناكرة  إقامة 
بلدين،) حنصالي  صالح  محمد 

مدخل ب)6)مكأب)35،)بلقن طرة.
تغ ير مقر بلشركة

»إكربك) قرل بلجمع بلعام لشركة)
 YCN DEV MAROC ديف مال ك«)
بلعن بن) من  بلشركة  مقر  تغ ير 
بلسابق إلى بلعن بن بلجديد)79)شالع)
ببن سينا شقة لقم)7)بلطابق بلثاني،)

تكدب2،)بلر9اط.
بالساس ة) بلق بنين  تح ين 

للشركة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
(،2022 27)سبأمبر) بالقن طرة بأاليخ)

تحت لقم)92703.
17 P

فيكتوري فود
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
بلعام) بلجمع  بتفق  (،2022 ماي) (10
ذبت) شركة  ف د  ف كأ لي  لشركة 
مسؤ ل ة محد دة يقدل لتسمالها ب)

100.000)دلهم.
على ما يلي):

تف يت بلحصص):
قرلب بلس د محمد جال2 غزي 2)
بربدة تف يت جم ع حصصه)500)من)
عبد) بلس د  لفائدة  دلهم  (100 فئة)

هللا لشاد.
تغ ير مسير للشركة.

تم بسأقالة بلس د محمد جال2)
كمسير) منصبه  من  بربدة  غزي 2 
 تع ين بلس د عبد هللا لشاد كمسير)

جديد للشركة ملدة غير محددة.
بالساس ة) بلق بنين  تح ين 

للشركة.
بلنظام) تح ين  بلعام  بلجمع  قرل 

بالسا�سي للشركة.
بالسجل) بلقان ني  بإليدبع  تم 
باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلأجالي 
بالبأدبئ ة بلأجالية بأاليخ)29)سبأمبر)

2022،)تحت لقم)129227.
18 P

صيدلية 12 مارس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

ذبت بلشريك بل ح د
لتسمالها : 10.000 دلهم

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة) (،2022 20)ي ن  )
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)
 10.000 يقدل لتسمالها ب) بل ح د،)

دلهم.
 12 ص دل ة) شركة  (: بلتسم ة)

مالس.
بلهدف):)ب ع بملنأجات بلص دالن ة.
زيك) تجزئة  (: بالجأماعي) بملقر 
كزناية،) بلسفلي  بلطابق  (،1-1262

طنجة.
ي م) من  ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس.
في) حدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 
10.000)دلهم مقسم إلى)100)حصة)
لكل) دلهم  (100 بمقدبل) بجأماع ة 

حصة.
بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
تس ير بلشركة):)تم تع ين بلس دة)
مالك به جة مسيرة للشركة ملدة غير)

محددة.
ت زيع برل9اح):)من برل9اح بلصاف ة)
تؤخذ)5%)لأك ين بالحأ اط بلقان ني)

 بلباقي ي زع بين بلشركاء.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بطنجة) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
2022،)تحت لقم) 22)سبأمبر) بأاليخ)

.257613
19 P

A V X
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  بحد
بلعرفي بلعقد  تسج ل   تاليخ 
بلر9اط  بلتي) في  (2022 سبأمبر) (9  

تحمل بلخصائص بلأال ة):
بلهدف بالجأماعي):

ب ع  شربء)بلخدمات  بملنق الت
برشغا2 بملخألفة.

بالسأيربد  بلأصدير.
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لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
فئة من  حصة  (1000 إلى)  مقسمة 
100)دلهم للحصة بل بحدة ممل كة)

للس د عبد بل د د بلخير.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.
إلى يناير  فاتح  من  بملال ة   بلسنة 
 31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر بالجأماعي):)عمالة)58،)شقة)
بكدب2،) سب ،) زنقة  بد  (،3 تلف)

بلر9اط.
بملسير):)بلس د عبد بل د د بلخير.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 
.162923

20 P

OPIC MAROC
شركة دبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد
بلعرفي بلعقد  تسج ل   تاليخ 
في بلر9اط  بلتي) (2022 سبأمبر) (19  

تحمل بلخصائص بلأال ة):
بلهدف بإلجأماعي):

تشغا2 مخألفة ت  بلبناء.
مفا ض.

بإلسأيربد  بلأصدير.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)دلهم للحصة بل بحدة))ممل كة)

للس دة من ة ب ش يد.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.
يناير) فاتح  من  (: بملال ة) بلسنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 إلى)
تاليخ) تبأدئ من  بلسنة بر لى  ( عدب)

بلتسج ل.
شقة) (58 عمالة) (: بملقر بإلجأماعي)

تلف)3،)زنقة  ب سب  تكدب2 بلر9اط.
بملسيرة):)بلس دة من ة ب ش يد.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 
.162925

21 P

IZIL’ART
SARL AU

سجل تجالي 137009 بلر9اط
حل نهائي للشركة

لشركة) بل ح د  بلشريك  قرل 
ذبت) شركة  (IZIL’ART SARL AU
لتسمالها) بملحد دة  بملسؤ ل ة 
بإلجأماعي) مقرها  دلهما  (10.000
غيش) بمل حديين  زنقة  زنقة  زب ية 
خال2) بلر9اط  حسان  (8 لقم) محل 
بلعادي) بلغير  بلعام  بلعام  بلجمع 
 8 بأاليخ) بلشركة  بمقر  بنعقد  بلذي 

سبأمبر)2022.
بلحل بلنهائي للشركة.

بلأصف ة) تقرير  على  بملصادقة 
بملحرل من طرف لهم ز سعاد.

ملصفي) تام  نهائي  إبربء) تسل م 
لهم ز) بلس دة  بلشركة  لحسابات 

سعاد.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.129199
22 P

YOUSRA MARKET
SARL

سجل تجالي 155203 بلر9اط
حل نهائي للشركة

لشركة) بل ح د  بلشريك  قرل 
شركة) (YOUSRA MARKET SARL
لتسمالها) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 
بإلجأماعي) مقرها  دلهما  (10.000
حي) (2 شالع مدغشقر مأجر لقم) (29
بلجمع بلعام) ( بملح ط بلر9اط خال2)
بلعام بلغير بلعادي بلذي بنعقد بمقر)

بلشركة بأاليخ)12)سبأمبر)2022.
بلحل بلنهائي للشركة.

بلأصف ة) تقرير  على  بملصادقة 
محمد) بلس د  طرف  من  بملحرل 

كس س.
ملصفي) تام  نهائي  إبربء) تسل م 
محمد) بلس د  بلشركة  لحسابات 
بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  كس س 

.A235765(بل طن ة لقم

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.129200

23 P

ZANGEC & TP
SARL

حل بلشركة قبل بر بن
على إثر بلقربل بإلسأثنائي لشركاء)

شركة)ZANGEC(&(TP(SARL)بأاليخ)

19)ي ل  )2022)تقرل ما يلي):

 ZANGEC(&(TP(SARL(حل شركة

قبل بر بن.

تسم ة مصفي بلشركة في شخص)

بلس د إدليس زن تي بلحامل لبطاقة)

.FB11210(بلأعريف بل طن ة لقم

للشركة) (: بإلجأماعي) بملقر  جعل 

 بلكائن برقم)731)عرصة سال طريق)

حسابات) للأصف ة  كمقر  بلقن طرة 

بلشركة.

باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

سبأمبر) (28 بأاليخ) بسال  بإلبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39712.

24 P

 ZINGEAT
SARL AU

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 

بشريك  ح د

تسج له) تم  عرفي  عقد  إثر  على 

2022)تم) 13)سبأمبر) بالر9اط بأاليخ)

بملسؤ ل ة) محد دة  شركة  تأسيس 

بشريك  ح د،)باملميزبت بلأال ة:

.ZINGEAT  SARL AU(:بلتسم ة

بملقر بإلجأماعي : عرصة سال لقم)

731))طريق بلقن طرة سال.

بلغرض بإلجأماعي):

مكأب دلبسات  تبحاث.

بلرتسما2 محدد):)في)100.000.00 

حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 

كل) دلهم  (100 فئة) من  إجأماع ة 

 بحدة)).

على) تأ زع  بملا2  لتس  حصص 

بلشكل بلأالي):

ب.ت. ) زن تي  محمد  بلس د 

FB1138،)1000)حصة.

:)تم إسناد مهام بلتس ير) بلتس ير)

إلى بلس د محمد زن تي.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بسال) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

بلسجل بلأجالي)36809.

25 P 

  CENTRE DE DIALYSE ET 

 DES MALADIES RENALES

ALJOUD
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

في 2022) بملسجل  سبأمبر) (9  في)

تأسست) بأمالة  (2022 سبأمبر) (15  

بلشركة ذبت بلخصائص بلأال ة):

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محد دة بشريك  ح د.

 CENTRE DE DIALYSE (: بإلسم)

 ET DES MALADIES RENALES

.ALJOUD

بلهدف بإلجأماعي):

مركز غس ل بلكلي  تمربض بلكلي.
لتسما2 بلشركة):)100000)دلهم)

حصة إجأماع ة) (1000 مقسمة إلى)

بق مة)100)دلهم للحصة م زعة كما)

يلي):

بلس دة))دهبي سالة)1000)حصة.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بلسعدبد) زنقة  (: بإلجأماعي) بملقر 

1) 2)بل فاق) 1203)محل لقم) عمالة)

تمالة.

بلتس ير:بلس دة دهبي سالة.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.137301

26 P
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PRIMUS FRESH
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بلسجل بلأجالي : لقم 12125
بملقر بإلجأماعي : بلطابق برل�سي
 لقم 139 شالع محمد سم حة 

تجزئة س دي عمر برش د
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 تغسطس) (23 بملؤلخ في)

بملصادقة على ما يلي):
بلس د) بملسير  صالح ات  تجديد 
مالس) (31 عبد بملنعم بلحافظي حتى)

.2023
بمل بفقة على ب ع)333)سهما تابعا)
للس د) ( ب سك د) جيهان  للس دة 

حم د بملل ي.
تعديل بلقان ن بلدبخلي للشركة.

صالح ات إجربءبت بلشكل ات.
تمانة) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بملحكمة بإلبأدبئ ة ببرش د تحت لقم)

989)بأاليخ)29)سبأمبر)2022 .
27 P

NOUR BAHJA TRANS
إشهال بـأأسيس شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة للمساهم 
بل ح د

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2021 سبأمبر) (10 بأاليخ)  مسجل 
تأسيس) لقان ن  بطنحة  طبقا 
شركة) تأسست  باملغرب  بلشركات 

ذبت بملميزبت بلأال ة):
طربنس بلبهجة  ن ل  (: بإلسم)

.NOUR BAHJA TRANS
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة ش.ذ.م.م لشريك)

 بحد.
بلهدف):)نشاط بلشركة في بملغرب)
بلطرقي  بل طني) بلنقل  بلخالج  ت في 

 بلد لي للبضائع  نقل بإللسال ات.
 9صفة عامة كل بلعمل ات بملال ة)
 بلصناع ة  بلأجالية  بلعقالية ذبت)
صلة مباشرة ت  غير مباشرة بنشاط)

بلشركة.

زنقة يعق ب) (2 (: بملقر بإلجأماعي)
بملنص ل بلطابق)1)لقم)1)طنجة.

بملدة):)99)سنة.
في) حدد  (: بلشركة) لتسما2 
100)حصة) دلهم  إلى) (100.000.00
دلهم) (1000.00 دلهم) تلف  من 
بالكامل) مدف عة  بل بحدة  للحصة 
ملساهم  بحد) مخصصة   جم عها 
تقس مها) (100 إلى) (1 من)  مرقمة 

كالأالي):
حصة) (100 ن ل) محمد  بلس د 

100.00000)دلهم.
حصة) (100 (: بلحصص) مجم ع 

100.000.00)دلهم.
:)تسير بلشركة  ملدة غير) بلتس ير)
محد دة من طرف بملساهم  بلشريك)

بل ح د بلس د ن ل محمد.
فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) يناير  تنأهي 

سنة.
بالسجل) بلشركة  تسج ل   تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلأجالي 
 2021 سبأمبر) (22 بأاليخ) بطنجة 

تحت لقم)120251.
بإلدبلة

28 P

LACTOMILK MAROC
SARLAU

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد) (2022 ي ل  ) (29 بأاليخ) بلر9اط 
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د.
 LACTOMILK (: بلتسم ة)

.MAROC SARLAU
بلهدف بإلجأماعي):

)بإلسأيربد  بلأصدير.
تاجر.

لتسما2 بلشركة):)100000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للححة بل بحدة.
بلس د فؤبد ب لهزبئل)1000)حصة
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

إلى يناير  فاتح  من   بلسنةبملاب ة:)
 31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر):)عمالة لقم)12)مكرل شقة)3 

زنقة لبنان بملح ط بلر9اط.
بملسير):)بلس د فؤبد ب لهزبئل.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 
.163121

29 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

زنقة دكال بلعمالة لقم)5)بلشقة لقم)13 

بلطابق بلرببع بملح ط بلر9اط

 STE. PROMOTION LA
FIDELITE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لتسمالها : 100.000.00 دلهم 
مقرها بإلجأماعي : 5 زنقة س ام 

بلطابق بر 2 بلشقة 1 دي ل بلجامع 
بلر9اط

لقم بلسجل بلأجالي : 163121
تأسيس شركة 

 PROMOTION LA (: بلتسم ة)
.FIDELITE

ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 
مسؤ ل ة محد دة.

بلشركاء):
)بلس د محمد عل ي بباس دي.

)بلس د بمل ل دي بنعبد هللا.
)بلس د بلربمي حسن.

) بلس د بلكرن محمد.
بلهدف بإلجأماعي):)

منعش عقالي.
بملعامالت بلعقالي.

لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)لهم للحصة بل بحدة.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
س ام) زنقة  (5 (: بإلجأماعي) بملقر 
دي ل بلجامع) (1 بلطابق بر 2 بلشقة)

بلر9اط.
بلتس ير):)سيأم تس ير بلشركة من)
طرف بلس د محمدي عل ي بباس دي)
ت  بلس د بمل ل دي بنعبد هللا  بلس د)
بلربمي حسن ت  بلس د بلكرن محمد)

ملدة غير محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلقان ني باملحكمة بلأجالية بالر9اط.

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
تم بلأق  د في بلسجل بلأجالي تحت)
سبأمبر) (29 بأاليخ) (163121 لقم)

.2022
30 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
زنقة دكال بلعمالة لقم5)بلشقة لقم13)بلطابق)

بلرببع بملح ط بلر9اط

SOCIETE SCRUNCH’IT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

 ذبت شريك منفرد
لتسمالها : 100.000.00 دلهم 
مقرها بإلجأماعي : 38 بملنطقة 

بلصناع ة تامسنة
 لقم بلسجل بلأجالي : 137327

تأسيس شركة 
 SOCIETE (: بلتسم ة)

.SCRUNCH’IT
ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 
شريك  محد دة  ذبت  مسؤ ل ة 

منفرد.
بلشريكة بل ح دة):)
بلس دة زل كي ك ثر.
)بلهدف بإلجأماعي):)

تجالة بملالبس بلجاهزة.
بسأيربد  تصدير.

 100.000.00 (: بلشركة) لتسما2 
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقسمة 

فئة)100)لهم للحصة بل بحدة.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
بملنطقة   38 (: بإلجأماعي) بملقر 

بلصناع ة تامسنة.
بلشركة) تس ير  سيأم  (: بلتس ير)
ملدة) ك ثر  زل كي  بلس دة  طرف  من 

غير محددة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلقان ني باملحكمة بإلبأدبئ ة بأمالة.

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
باملحكمة بإلبأدبئ ة بأمالة تحت لقم)

137327)بأاليخ)29)سبأمبر)2022.
31 P
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مكأب بلحسابات  بإلستشالة

CCM CONSEILS

ش.م.م
لقم)126)شالع بلقاهرة بلطابق بر 2 شقة

)لقم)2)كمطربف)1)تمالة

بلهاتف:)0537622228

بلفاكس):)0537622762

AGENCE TANOUB
SARL AU

إعالن عن تغ ير مقر بلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في فاتح)
شركة) مسؤ 2  قرل  (2022 سبأمبر)
 AGENCE TANOUB SARL AU
ش.م.م ذبت بلشريك بل ح د ما يلي):

بلعن بن) إلى  بلشركة  مقر  تغ ير 
بلأالي مجم عة بملجد بملحل)250)حي)

بلنهضة)2)بلر9اط.
تحين بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (26 بأاليخ)

.129122
32 P

مكأب بلحسابات  بإلستشالة

CCM CONSEILS

ش.م.م
لقم)126)شالع بلقاهرة بلطابق بر 2 شقة

)لقم)2)كمطربف)1)تمالة

بلهاتف:)0537622228

بلفاكس):)0537622762

DAR DAWK
SARL

إعالن بسأقالة مسير
  تع ين مسير جديد

 29 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في)
 DAR قرلت شركة) (2022 تغسطس)

DAWK SARL AU)ش.م.م ما يلي):
ن لبلدين) بلس د  بملسير  بسأقالة 
بلغمام) حسن  بلس د  عالم  تع ين 

مسير  ح د للشركة.
تحين بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.129227
33 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكال عمالة)5)لقم)6)بملح ط

)بلر9اط

CRUSTY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 100.000.00 دلهم
مقرها بإلجأماعي : بملنطقة 
بلصناع ة عين عأ ق تمالة

لقم بلسجل بلأجالي : 57607
بلزيادة في لتسما2 بلشركة

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
شركة) شركاء) قرل  بإلسأثنائي 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (CRUSTY
بملنطقة  بإلجأماعي  مقرها  محد دة 
بلصناع ة عين عأ ق تمالة  بملسجلة 
في بلسجل بلأجالي تحت لقم 57607 

ما يلي :
بلزيادة في لتسما2 بلشركة بق مة)
1500.000.00)دلهم ل صبح لتسما2)

بلشركة)1.600.000.00)دلهم.
تعديل بلنظام برسا�سي للشركة.

في) (: بلقان ني) بإليدبع  تم   قد 
 27 بملحكمة بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

سبأمبر)2022)تحت لقم)129152.
للنشر  بإلعالن

34 P

شركة افك 3 أليم 
ش.م.م

تجزئة دكالة كلم 9 لبربهمة ب قناد2 
سال

بلعام) بلجمع  ملحضر  تبعا 
5)سبأمبر) بأاليخ) بإلسأثنائي للشركاء)
بأاليخ بالر9اط  بملسجلة  (2022 

 10)سبأمبر)2022)تقرل ما يلي:
إنحال2 شركة بفك)3ت تل م ش.م.م.
هللا) عبد  بخ يلي  بلس د  تع ين 

كمصفي للشركة.
تجزئة) في  بلأصف ة  مقر  تثب ت 

دكالة كلم)9))لبربهمة))ب قناد2 سال.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بسال) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
تحت عدد) (2022 29)سبأمبر) بأاليخ)

.35725
35  P

ORLIVRAISON
 SARL
تأسيس

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تمت) قد  بسال  (2022 سبأمبر) (19  
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحد دة تحمل بلخصائص بلأال ة:

.ORLIVRAISON(:(بلتسم ة
ذبت) شركة  بلقان ن ة:) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
بلهدف بإلجأماعي):)

مقا 2 في نقل بلبضائع.
دلهم) (100.000 (: بملا2) لتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)لهم للحصة.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
إلى يناير  فاتح  من   بلسنةبملال ة:)
 31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
لببعة  زنقة   : بإلجأماعي) بملقر 

بلعد ية لقم 25 تابريكت سال.
بلس د عاد2 بلسعدي. (: بلتس ير)
بلأجالي) بلسجل  في  بلأق  د  لقم 
بأاليخ (36791 لقم) تحت   بسال 

 27)سبأمبر2022.
36 P

AMARWIFERD IMMO
SARL

بملسجل) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 
2022)تم تأسيس) 12)سبأمبر) بأاليخ)

شركة تحمل بلخصائص بلأال ة):
بلتسم ة):

.AMARWIFERD IMMO 
.SARL(:(بلشكل بلقان ني

بلهدف بإلجأماعي):
منعش عقالي  برشغا2 بملخألفة.
لتسما2 بلشركة):)100000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)لهم للحصة.
 2 لقم) شقة  ( (: بإلجأماعي) بملقر 
بلطابق بر 2 إقامة قادير مرس بلخير)

تمالة.

تم تع ين بلس د بيفرد) (: بلتس ير)

خالد  بلس د عمر بمر ي كمسيربن)

للشركة.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بإلبأدبئ ة بأمالة تحت لقم)

137319)بأاليخ)27)سبأمبر)2022.

37 P

 EDUDREAM
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لتسمالها : 300.000.00 دلهم 

مقرها : ب 2 زنقة بلفض لة بلحي 

بلصناعي يعق ب بملنص ل بلر9اط

بلعامة) بلجمع ة  قربل  بم جب 

سبأمبر) (5 بأاليخ) بملنعقد  للشركاء)

2022)قرل ما يلي):

 EDUDREAM  SARL حل شركة)

قبل بر بن.

بل مني) ن لبلدين  بلس د  تع ين 

 EDUDREAM  SARL(مصف ا لشركة

بلعن بن  في  بلأصف ة  مقر   يحدد 

بآلتي : 2 زنقة بلفض لة بلحي بلصناعي 

يعق ب بملنص ل بلر9اط.

بكأابة) (: بلقان ني) بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بالر9اط ي م)21)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)7272.

38 P

SOCIETE MY VAPOTH
SARL

لتسمالها : 100.000 دلهم

25 شالع فرنسا شقة 8 تكدب2 

بلر9اط

تأسيس
بأاليخ) محرل  عرفي  عقد  حسب 

2022) مسجل بأاليخ) تغسطس) (26

31)تغسطس)2022)تم إنشاء)بلنظام)

مسؤ ل ة) دبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة بالخصائص بلأال ة):
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.MY VAPOTH SARL(:(بلتسم ة

بملدة):)99)سنة ببأدبء)من تسج ل)

بلشركة في بلسجل بلأجالي.

دبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة).

بلغرض :

بلسجائر  بسأيربد  تصدير  9 ع 

بلكهر9ائ ة.

بملقر بإلجأماعي : 25 شالع فرنسا 

شقة 8 تكدب2 بلر9اط.

دلهم) (100.000  : بملا2  بلرتس 

مقسمة إلى)1000)حصة بق مة)100 

دلهم لكل حصة كلها مكأتبة  محرلة)

 م زعة على بلشركاء.

عثمان) للس د  حصة  (500

بلحف ظي بربدة.

دبف د) ي ني  للس د  حصة  (500

م يا2.

بلتس ير):)

بلس د عثمان بلحف ظي بربدة.

 بلس د ي ني دبف د م يا2.

باملحكمة) (: بلقان ني) بإليدبع 

سبأمبر) (15 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022)بلسجل بلأجالي)162765.

39 P

LES FERMES EL ASRI ET FILS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد
لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بلعن بن : زنقة محمد دي لي غاندي 

 بمبالك د كالي إقامة لمانة مالينا 
لقم 8 مكأب 2 

بلسجل بلأجالي: 52339

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

 2022 تغسطس) (26 بملؤلخ في تاليخ)

قد تمت بملصادقة على ما يلي):

للشركة) بلأجالي  بإلسم  تغ ير 

 LES إلى إسم) (EL ASRI ET FILS من)

.FERMES EL ASRI ET FILS

من) بلأجالي  بلنشاط  تغ ير 

بلبستنة  برشغا2 بلعامة إلى بلزلبعة)

بلدبئمة  بلتس ير بلزلبعي.

تعديل بملادة بلثان ة  بلثالثة من)
بلنظام برسا�سي.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بلقان ني 
 2022 سبأمبر) (27 بالقن طرة بأاليخ)

تحت لقم92700.
لإليدبع  بلنشر)

بلتس ير

40 P

COMPTA DIRECT

 232 BD YOUSSEF IBN TACHFINE 2EME
ETAGE N°8 NADOR

 STE NADORBITI
SARL AU

تاسيس شركة
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 20)سبأمبر)2022،)تم تاسيس شركة)
بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د،)بلخصائصها كالأالي):
 STE NADORBITI (: بلتسم ة)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (،SARL AU

بملحد دة بشريك  ح د.
بملباني  بالنعاش) (: بلهدف)

بلعقالي.
بملقر بالجأماعي):)32)شالع ط ك  )

بلطابق بال 2 لقم)2)بلناظ ل.
بملدة):)محددة في)99)سنة.

في) محدد  (: بالجأماعي) بلربسما2 
 1000 بلى) قسمت  دلهم  (100.000
 100 فئة) من  بجأماع ة  حصة 
 دلهم لل بحدة كلها مكأتبة  محرلة)

كما يلي:
 1000 (..... م م ن) بزع م  بلس د 

حصة.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
بلتسير):)عين لتس ير بلشركة ملدة)

غير محد دة للس د):
بطاقة) لقم  م م ن  تزع م 

.S285069((بلأعريف بل طن ة
بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
(،2022 سبأمبر) (22 بأاليخ) بالناظ ل 

تحت لقم)2237.
41 P

  STE AMIGO FRUITS
 SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : حي ب الد م م ن 
طريق زغنغان بلناظ ل

حل شركة
بلغير) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
 30 بأاليخ) بملنعقد  للشركاء) بلعادي 
 AMIGO لشركة) (2022 تغسطس)

FRUITS SARL،)تقرل ما يلي):
بلصمد) عبد  بلس د  تع ين 

بلشعباني بملصفي للشركة.
مقر بلأصف ة في حي ب الد م م ن)

طريق زغنغان بلناظ ل.
بلحساب) على  بملعاينة  بمل بفقة 

بلنهائي للمصف ة.
بلأصف ة) تمام  على  بملصادقة 

بلنهائ ة للشركة.
كأابة) لدى  بلقان ني  باليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
(،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ) بالناظ ل 

تحت لقم)2372.
الجل بلنشر  بلأبل غ

42 P

 STE BRAKETT
ACCESSOIRES

SARL
(،2022 ي ل  ) (18 بأاليخ) تم 
بجأماع عام بسأثنائي حدد بم جبه)

بلنقاط بالت ة):
قام بلس د ببربه م بلكأاني بب ع)
بلكأاني) فائزة  للس دة  حصة  (1000

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلحصص) ترتيب  يصبح   9الأالي 

على بلشكل بلأالي):
 1500 (... بلس د ببربه م بلكأاني)

حصة.
بلس دة بج ت ياسم نة)....)1500 

حصة.
 1000 (.... بلس د بملام ن بلكأاني)

حصة.
 1000 (..... بلس دة فائزة بلكأاني)

حصة.

بملحكمة) في  بلقان ني  باليدبع  تم 
13)سبأمبر) بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022،)تحت لقم)139353.
43 P

بئأمان ة لكافيسك

مقر بالجأماعي):)18)قطاع)2)ب الد مطاع تمالة

 STE WAFRIKIA
SARL

حل شركة
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بالسأثنائي بملنعقد بأاليخ)23)سبأمبر)
2022)لشركة)» بفريك ا«)ش.ذ.م.م.،)
دلهم  مقر) (100.000 لبسمالها)
تصف تها):)6)زنقة ضايت ع ى بلطابق)
تم) بكدب2 بلر9اط،) بلشقة لقم 16) (2

بتخاذ بلقربلبت بلأال ة):
بلنهائي) بلحساب  على  بملصادقة 

للأصف ة.
بملصفي) بلى  بالبربء) منح  صل 

بلس دة بنفايدة  فاء.
معاينة خأم بلأصف ة.

تم باليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)
سبأمبر) (28 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022،)تحت لقم)129185.
للب ان  بلنشر

44 P

 STE ECOLE ART &
 DECOUVERTE PRIVE

SARL AU
لتسمالها 10.000 دلهم

مقرها بالجأماعي: بلرقم 18 زنقة 
بسماع ل محمد بلسالك  حي م الي 

لش د بلدبخلة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.12235
تعديالت قان ن ة

في) مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2020)تم بتخاذ بلقربلبت) 06)بكأ 9ر)

بلأال ة:
بلحصص) من  (%100 تف يت)
طرف) من  بململ كة  بالجأماع ة 
بنحيس ن  هي) بلكريم  عبد  بلس د 
50)حصة) بالتسا ي تي) ( 100)حصة)
لل بحدة،))لفائدة بلس دة نزهة ز هير)

 بلس دة حل مة بلشيهب.
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)بسأقالة))بملسيرة بلحال ة للشركة)

بلس دة حك مة خأخات من بلتس ير.

ز هير) نزهة  بلس دة  تع ين 

كمسيرتين) بلشيهب  حل مة   بلس دة 

للشركة،)مع تحديد بإلمضاء.

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 

إلى شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة.

7 (6 (   تبعا لذلك تم تعديل بلبن د)

بلنظام) تح ين  تم  ) 9الأالي  (8 ( 

برسا�سي.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالدبخلة بأاليخ)21)تكأ 9ر))

2020،)تحت لقم)929/2020.

45 P

STE GLOBALE 2S PRO
SARL AU

RC(N° : 163101

بالر9اط) حرل  عرفي  عقد  حسب 

تمت) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

بالسا�سي) بلقان ن  على  بملصادقة 

للشركة ذبت بلخصائص بلأال ة):)

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.

 GLOBALE(:(بلتسم ة بالجأماع ة

.2 S PRO SARL AU

25)شالع) عمالة) (: بملقر بالجأماعي)

فرنسا شقة لقم)8)بكدب2 بلر9اط.

مقا لة) (: بالجأماعي) بلهدف 

بالشغا2 بملخألفة.

مقا لة بلأنظ ف  بلشربء) بلب ع.

 100.000 (: بالجأماعي) بلربسما2 

حصة) (1000 بلى) م زعة  دلهم 

دلهم) (100 فئة) من  بجأماع ة،)

1000)حصة) للس دة تعل  ي فد ى)

100.000)دلهم).

بملدة):)99)سنة من بلأأسيس.
بلس دة بعل  ي فد ى) (: بلتس ير)

.CIN(:(U155946

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط تحت لقم)129250،))

بأاليخ)29)سبأمبر)2022.

46 P

 STE LOCATION DE
VOITURE SALAMA

لشركة) حصة  (1000 تف يت)
من) سالمة  ف بت غ  د   ل كاس  ن 
طرف بلس د ف الني حمزة بلى بلس د)

شع ب خن جر.
حمزة) ف الني  بملسير  بسأقالة 
 تع ين بلس د شع ب خن جر كمسير)

جديد للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 
سبأمبر) (11 ي م) بسال  بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)31555.
47 P

STE DARANIL PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT
 MABROUKA(IMM 4 APPT(N°2

SKHIRATE
بمقأ�سى عقد عرفي حرل بأمالة)
تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (8 بأاليخ)
محد دة) لشركة  بالسا�سي  بلقان ن 
بل ح د) بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة 

خاص تها كالأالي):
بل ص ف) بلس د  (: بلشركاء)

سل مان.
 DARDANIL PIECES (: بلتسم ة)

.AUTO
بلهدف):)بلأجالة.

مبر كة) تجزئة  (: بالجأماعي) بملقر 
عمالة)2)شقة لقم)2)صخيربت.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)
تك ينها بلنهائي.

في) محدد  بلشركة  لبسما2 
100.000)دلهم.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)
بلس د بل ص ف سل مان.

بالسجل) بلقان ني  باليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلأجالي 
بأاليخ (8970 لقم) تحت   بأمالةن 

 27)سبأمبر)2022.
48 P

STE YADMANI
SARL AU

CAPITAL : 600.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(AL(INBIAAT

 LOTISSEMENT AL WAHDA
NAMSSIA(N°67 TEMARA

للمساهمين) بلجمع ي  بلقربل 
 2022 سبأمبر) (8 في) بأمالة  بملؤلخ 
ذبت) ش.م.م.) (،YADMANI لشركة)

شريك  ح د،)تقرل ما يلي)):
لفع لبسما2 بلشركة من)600.000 
بخلق) دلهم  (1.000.000 بلى) دلهم 
 100 فئة) من  جديدة  حصة  (2000

دلهم لل بحدة ت زع كالأالي):
بلس د يدماني عز ز)2000)حصة.
تجديد بلقان ن بالسا�سي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 
 8972 بالبأدبئ ة بأمالةن تحت لقم)

بأاليخ)27)سبأمبر)2022.
49 P

AUDIMAK CONSULTING
 CABINET RXPERTISE, COMPTABLE
 , CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL ET

FONCIER

STE BAND CALL CENTER
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي بأاليخ فاتح)
شركة) شركاء) قرل  (2022 سبأمبر)
(،BAND CALL CENTER SARL
شركة محد دة بملسؤ ل ة،)لبسمالها)
 12 ب) بلكائنة  (، دلهم) (100.000
بلطابق) بلحسين  بنت  سك نة  زنقة 
بلثاني حي بملحطة بلصخ ل بلس دبء)

بلدبلبلب ضاء)ما يلي):
 BAND(بلتسم ة):)تسم ة بلشركة
شركة) (،CALL CENTER SARL

محد دة بملسؤ ل ة.
زنقة) (12 (: بالجأماعي) بملقر 
سك نة بنت بلحسين بلطابق بلثاني)
بلس دبء) بلصخ ل  بملحطة  حي 

بلدبلبلب ضاء.
 100.000 في) محدد  بلربسما2 
حصة) (1000 بلى) مقسم  دلهم 
لكل) دلهم  (100 فئة) من  بجأماع ة 

 بحدة  بملقسم كاالتي):

بلعزيز) عبد  مقدبد  بلس د 
حصة) (250 (.. دلهم) (25.000  ...

بجأماع ة.
 25.000 (... بلس دة مقدبد مريم)

دلهم)..)250)حصة بجأماع ة.
 25.000 (... بلس د لعج لي طالق)

دلهم)..)250)حصة بجأماع ة.
 25.000 (... منا2) بلس دة مقدبد 

دلهم)..)250)حصة بجأماع ة.
100.000)دلهم) (..... بما مجم عه)
بما مجم عه)1000)حصة بجأماع ة.
بلنشاط):)تنشطة مركز بالتصا2.

بلتس ير):)بلس د مقدبد عبد بلعزيز)
بأ ق عه) للشركة  بملمثل  بملسير 
في) بلصالح ات  كامل  بل ح د  له 

تمث ل  تس ير بلشركة.
بملدة):)محددة في)99)سنة.

بمأ ازبت خاصة  تسئلة مخألفة).
بلأجالية) باملحكمة  باليدبع  تم 
سبأمبر) (29 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء)
2022،)تحت لقم)839562،)بالسجل)

بلأجالي لقم)556903.
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 STE RECPRO
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

لبسمالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : 30 زنقة م الي 

بحمد بل ك لي بلشقة لقم 8 حسان 
بلر9اط

بلسجل بلأجالي لقم : 156739
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)25)ي ل  )2022،)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
30)زنقة م الي بحمد ل ك لي بلشقة)
لقم)8)حسان بلر9اط بلى تجزئة سع د)
1)طريق) 635)لقم بلدكان) حجي،)لقم)

بلقن طرة سال بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 
سبأمبر) (6 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022،)تحت لقم)128568.
51 P
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بالسأاذ عبد بلقادل بملسع دي

م ثق بالقن طرة

مقر):)شالع محمد بلخامس بقامة ص معة)

حسان

لقم)382)بلطابق بال 2 بملكأب)32-33

بلهاتف):)05.37.37.92.22

 STE RACHA

CONSTRUCTION
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسمالها : 25.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : بلقن طرة تجزئة 

بالخ ين بريكة بلطريق بلثان ية 

مهدية شطر 3 بقعة 6 مأجر لقم 

 1-6

بلسجل بلأجالي لقم : 66725 

بالق ن طرة 

تاسيس شركة
تلقاه) لسمي  عقد  بمقأ�سى 

بالسأاذ عبد بلقادل بملسع دي،)م ثق)

سبأمبر) (15 (13 بأاليخ) بالقن طرة 

بالسا�سي) بلقان ن  تحرير  تم  (،2022

ذبت) بملسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

بلخصائص بلأال ة):

 STE RACHA (: بالسم)

شركة) (،CONSTRUCTION SARL
لشا بلبناء.

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محد دة.

بلبناء) بالنعاش) (: بلغرض)

بلعقالي.

بملدة):)99)سنة.

بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

ديسمبر من كل سنة ماعدب) (31 بلى)

بلى بلعقد  تاليخ  من  بال لى   بلسنة 

 31)ديسمبر).

بملقر بالجأماعي):)بالقن طرة تجزئة)

بالخ ين بريكة بلطريق بلثان ية مهدية)

شطر)3)بقعة)6)مأجر لقم)6-1.
يح ا ي) بلس د  ت اله  (: بلتس ير)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بملكي 

UC1907) بلس دة) لقم) بل طن ة 

لبطاقة) بلحاملة  لش دة  ب قجة 

.G122015(بلأعريف بل ط نة لقم

مقسم) دلهم،) (25.000 (: لبسما2)
فئة) من  بجأماع ة  حصة  (250 بلى)
100)دلهم  زع على بشلركاء)كما يلي):

 150 (... بملكي) يح ا ي  بلس د 
حصة.

 300 (... لش دة) ب قحة  بلس دة 
حصة.

بأاليخ) بلقان ني  باليدبع  تم 
لقم) تحت  (،2022 سبأمبر) (29
باملحكمة) بلأجالي  بالسجل  (92733

بالبأدبئ ة بالق نطرة.
لقم) تحت  بلشركة   سجلت 

.66725
قصد بلب ان  بلنشر
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بالسأاذ عبد بلقادل بملسع دي
م ثق بالقن طرة

مقر):)شالع محمد بلخامس بقامة ص معة)
حسان

لقم)382)بلطابق بال 2 بملكأب)32-33
بلهاتف):)05.37.37.92.22

شركة فضاء العرفان التعليم 
الخاص

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسمالها : 1.100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : بالقن طرة، 13 
بملغرب بلعربي شطر ABC مدلسة 

B3
بلسجل بلأجالي لقم : 31027 

بالق ن طرة 
تعديل بلنظام بالسا�سي للشركة

تلقاه) لسمي  عقد  بمقأ�سى 
بالسأاذ عبد بلقادل بملسع دي،)م ثق)
تم) (،2022 ي ل  ) (5 بالقن طرة بأاليخ)
لشركاء) بلعام  بلجمع  محضر  تحرير 
بلذين قرل ب،)نت جة لأف يت حصص)
بلشركة  لفع لبسمالها  تمديد مدة)
بلس دة) طرف  من  بلشركة  تس ير 
جديدة،) مسيرة  مريم  تع ين  ي س 
تعديل بلنظام بالسا�سي للشركة))كما)

يلي):
بلعرفان)) فضاء) شركة  (: بالسم)

بلأعل م بلخاص).
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محد دة.

بلغرض):)بلأعل م بلخاص.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بنشائها.

بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

بلى)31)ديسمبر من كل سنة.

) 9قى) لم يأغير) ( (: بملقر بالجأماعي)

بملغرب بلعربي شطر) (13 بالقن طرة،)

.B3(مدلسة(ABC

مشترك) بشكل  ت لأه  (: بلتس ير)

بلحامل) بلق ة،) ب تخ ل  بلس دة 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

مع بلس دة ي س مريم،) (،F196271

بل ط نة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.G280627(لقم

بلشركة) يبلغ لبسما2  ( (: لبسما2)

1.100.000)دلهم مقسم بلى)11000 

100)دلهم) حصة بجأماع ة من فئة)

 م زعة على بلشركاء)كما يلي):

 1920 (... مريم) ي س  بلس دة 

حصة.

 2280 (.... بشرى) ي س  بالنسة 

حصة.

 2200 (.... زينب) ي س  بلس دة 

حصة.

 2200 (.... بنأصال) ي س  بالنسة 

حصة.

 1100 (..... بلس دة ب تخ ل بلق ة)

حصة.

(.... بملالك) عبد  حادجي   بلس د 

1100)حصة.

 9مقأ�سى عقد لسمي تلقاه بمل ثق)

نفس) بملكان  في  ( بنفس) بملذك ل 

بلأاليخ تم تحرير محضر ثان للجمع)

بلعام نفسه بلذي منح تس ير بلشركة)

بلق ة  بلس دة) ب تخ ل  للس دين 

ي س مريم بملذك لتين تعاله معا ملدة))

6)سن بت ببأدبء)من تاليخه.

بأاليخ) بلقان ني  باليدبع  تم 

لقم) تحت  (،2022 تغسطس) (30

باملحكمة) بلأجالي  بالسجل  (3351

بالبأدبئ ة بالق نطرة.
قصد بلب ان  بلنشر
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 STE CHINA ROAD AND

BRIDGE CORPORATION

 MAROC
SUCCURSALE

 SIEGE: 4 LOT(JNANE

 SOUISSI RUE MOHAMED AL

BAHRAOUI SOUISSI RABAT

RC(N°  : 151963

 china road(بناءب على قربل شركة

بأاليخ) (،and bridge corporation

29)ي ن  )2022)تقرل ما يلي):

 YAN BIN بلس د  تع ين 

بملغرب  في  لفرعها  قان ني  كممثل 

 CHINA ROAD AND BRIDGE

CORPORATION MAROC، ل حل 

.SHEN JIE محل بلس د

بكل  يأمأع   YAN BIN بلس د 

بلصالح ات للأصرف ن ابة عن فرع 

بلشركة.

باملحكمة  بلقان ني  باليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط بأاليخ 13 سبأمبر 

2022، تحت لقم 7213.
بمثابة مقأطف  9 ان
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 SOFIGAS

SARL

STE MONBIO
SARL AU 

تاسيس شركة
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 23)تغسطس)2022،)بس دي قاسم،)

بلأاسي�سي) بلقان ن  تم  ضع  ح ث 

ذبت) بملسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

ش.م.م.ش. .) بل ح د،) بلشريك 

 مميزبتها كالأالي):

شركة) (: بلشكل بلقان ني للشركة)

محد دة بملسؤ ل ة))بشريك  ح د.

.STE MONBIO(:(بلتسم ة

بلزلبعة) (: بالجأماعي) بلهدف 

 بلأجالة في بملنأجات بلزلبع ة.

بملحل د بل  بلد) (: بملقر بالجأماعي)

س دي) بملربب ح  ملحة  جرف  بلعربي 

قاسم ك ليا بملسمى بلزليبه.
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مدة بلشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: بالجأماعي) بلربسما2 

بلى) مقسمة  دلهم  (100.000 مبلغ)

دلهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة بل بحدة بكأأبت  حرلت كلها)

من طرف):)بلس دة نج ى ب مل ك)....)

1000)حصة.

بلس دة نج ى ب مل ك) (: بلتس ير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  تعأبر 

محد دة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 بلى) يناير  فاتح 

سنة.

بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 

 بس دي قاسم تحت لقم)268)بأاليخ
بلسجل) لقم  (،2022 سبأمبر) (23  

بلأجالي)29295.
س ف كاس
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STE METADOMUS
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بأاليخ)

تاسيس) تم  قد  (،2022 سبأمبر) (5

من) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

شريك  ح د باملميزبت بلأال ة):

.STE METADOMUS(:(بلتسم ة

بالنعاش) (: بالجأماعي) بلهدف 

بلعقالي.
في) حدد  (: بلشركة) لبسما2 

10.000)دلهم م زعة بلى)100)حصة)

قد تم) دلهم،) (100 بجأماع ة بق مة)

للس د) باكملها  بسنادها  تحريرها 

سمير بدلبز.

من) بلبأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملال ة)

بال لى) بلسنة  ماعدب  ديسمبر،) (31

تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.

بملقر بالجأماعي):)15)شالع بالبطا2)

شقة لقم)2)بكدب2 بلر9اط.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)

للبطاقة) بلحامل  بدلبز  سمير  بلس د 

(،AB207252 بلأعريف بل طن ة لقم)

 ذلك ملدة غير محد دة.
باملحكمة) بلأجالي  بلسجل  لقم 

بلأجالية بالر9اط):)163153.
مقأطف من تجل بالشهال
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STE MARYJAM ESTATE

DEVELOPMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرل بأمالة في)

تم تحرير بلق بنين) (،2022 ي ن  ) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  بالساس ة 

محد دة بشريك،)مميزبتها كالأالي:)

 MARYJAM ESTATE (: بلتسم ة)

DEVELOPEMENT،)ش.ذ.م.م.)ذبت)

بلشريك بل ح د.

بلهدف):)للشركة بالهدبف بلأال ة:)

بالنعاش بلعقالي.

عمل ات تقس م  تجزئة باللب�سي.

شربء) 9 ع باللب�سي.

تشغا2 بلبناء.

تف يض بدبلة بملشاليع  بملساعدة)

في بدبلتها.

شربء) 9 ع  بسأيربد  تصدير)

منق لة) (  تباد2  تأجير تي ممألكات)

ت  غير منق لة.

بملسبق،) بلأصن ع  ب   بلأصن ع 

ب ) معدبت  تي  شربء) بالسأيربد،)

بهدف) بلبناء) م بد  ت   منأجات 

الحأ اجات) بسأخدبمها  ت   تس يقها 

بلشركة.

بملناجم) جم ع  تاجير  ب   ح ازة 

 بملحاجر  بسأغاللها.

بلنقل بجم ع تشكاله للكمنأجات)

ب  بملنأجات بلثان ية بلالزمة بنشاط)

بلشركة.

تناز2) ب   بسأخدبم  ت   بقأناء)
عالمات) ت   بختربع  بربءبت  ( تي) عن 
تجالية ب تربخ ص تساهم في تنشطة)

بلشركة.
 عم ما جم ع بلعمل ات بلأجالية،)
بلصناع ة،)بملال ة،)بملنق لة  بلثابأة،)
غير) ت   مباشرة  بصفة  بملأعلقة 
بملذك لة) بالهدبف  باحد  مباشرة 
تعاله  بلتي من شانها تسه ل تنم ة)

بلشركة.
بملقر):)تمالة شقة لقم)2،)بلطابق)

بال 2،)بقامة قادل مرس بلخير.)
لبسما2):)100.000)دلهم مقسمة)
على)1000)حصة من فئة)100)دلهم)
بلس د) طرف  من  مسددة  لل بحدة 

حسن بلجابري.
تسير بلشركة ملدة غير) (: بلتس ير)
حسن) بلس د  طرف  من  محد دة 

بلجابري.
ي م) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

تق  د بلشركة بالسجل بلأجالي.
تم باليدبع بلقان ني لدى مصلحة)
بلسجل بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة)
بأاليخ (8976 لقم) تحت   بأمالة 

 28)سبأمبر)2022.
تق  د) تم  (: بلأجالي) بلسجل 
بلسجل) مصلحة  لدى  بلشركة 
بأمالة) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلأجالي 
 28 بأاليخ) (137325 لقم) تحت 

سبأمبر)2022.
من بجل بالسأخالص  بلب ان
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STE JET ACTVITIES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسمالها : 35.000 دلهم
مقرها الجأماعي : عمالة جبت برنس 

كالص، تجزئة بلأ ف ق 18-16 
س دي معر ف بلدبلبلب ضاء

تغ ير بسم بلشركة
تمديد م ض ع بلشركة
تح ين بلقان ن بالسا�سي

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلعام) بلجمع  قرل  (،2018 يناير) (2

بالسأثنائي ما يلي):

ل صبح) بلشركة  بسم  تغ ير 

.YMZAL

ليشمل) بلشركة  م ض ع  تمديد 

شربء) 9 ع  بالنجال في بلب�سي عالية)

مشاليع) يهم  كلما  مبن ة  كذب  ت  

بالنعاش بلعقالي  بلس احي.

تبعا) بالسا�سي  بلقان ن  تح ين 

لذلك.

تم باليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

 29 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء،) بلأجالية 

مالس)2018،)تحت لقم)00662185.
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STE URBANAGREEN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسمالها : 100.00 دلهم

مقرها بالجأماعي : عمالة ج ث برنس 

كالص تجزئة بلأ ف ق 16-18 س دي 

معر ف بلب ضاء

تاسيس شركة
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2022،)تم) 3)فبربير) بالدبلبلب ضاء)في)

تك ين شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة)

لها بملميزبت بلأال ة):

.URBANAGREEN(بسم بلشركة

بلبناء) ته ئة) عمل ات  (: بمل ض ع)

بلعامة) بلخالج ة  بلفضاءبت 

 بلخاصة.

بلدلبسات  بلأصم م بملأعلقة بها.

مساحات) طالء) زلع  تعما2 

صحي) مرفق  خضربء) تثب ت 

 بلسباكة  بالضاءة  بلنجالة)

 شبكات بلطرق بملخألفة.

مالعب) بالثاث،) بنجاز  تصن ع 
لياض ة.

هدم  تجديد بلبنايات.

بلعمل ات) جم ع  عامة   9صفة 

بلتي لها عالقة بماسبق.

ج ث) عمالة  (: بالجأماعي) بملقر 

 16-18 برنس كالص تجزئة بلأ ف ق)

س دي معر ف بلب ضاء.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تق  د بلشركة في بلسجل بلأجالي.
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من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر.

لبسما2):)100.000)دلهم مكأتبة)

بملسماة) بلشركة  طرف  من   مؤذبة 

.JET ASSET MANAGEMENT

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،2022 فبربير) (3 في) بالدبلبلب ضاء)

مسير) تع ين  بل ح د  بلشريك  قرل 

شخص) في  محددة  غير  ملدة   ح د 

بلس د قد ل ي سف شكري،)بلحامل)

.BE702593(للبطاقة بل طن ة لقم

بلقان ني  بلأق  د) باليدبع  تم 

بلجه ي) باملركز  بلأجالي  بلسجل  في 

بأاليخ بالدبلبلب ضاء)  الستثمالبت 

 12)مالس)2022.

59 P

STE SDETA
SARL AU

لتسمالها : 100.000 دلهم

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  قرل 

ي ل  ) (20 بأاليخ) للشركة،) بملنعقد 

2022،)بلأغ يربت بلأال ة):

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

 7 لقم) بالبطا2 شقة  شالع  (17 من)

بلسفلي) بلطابق  بلى  بلر9اط  بكدب2 

بقامة بم هاني لقم)2)عمالة)20)طريق)

بلقن طرة سال.

بقسم) بلقان ني  باليدبع   تم 

 23 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالي  بلسد2 

سبأمبر)2022،)تحت لقم)129096.
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 TABRIKET MULTIMEDIA

T.2.M
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بلعام) بلجمع  ملحضر  طبقا 

بالسأثنائي بملنعقد في)9)سبأمبر)2022 

 TABRIKET MULTIMEDIA لشركة)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.2203

تقرل ما يلي):

لتسما2) من  حصة  (750 نقل)

 TABRIKET MULTIMEDIA شركة)

في ملك ة بلس دة بس ة بلكبير لفائدة)

بلس د شك ب بنجل ن.

بلكبير) بس ة  بلس دة  بسأقالة 

كمسيرة للشركة.

بلشركة ح ث تصبح) تغ ير مسير 

بملسير) بنجل ن  شك ب  بلس د 

بل ح د.

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كاتب 

بسال في)29)سبأمبر)2022)تحت لقم)

.39720
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 AYASAN IMMOBILIER شركــة
بلسـجــل بلـأـجــالي لقـــم 5199 

تكـــاديـــــر

بأاليخ عرفي،) عقد   بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2022 ماي) (11

بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د،)ذبت بمل بصفات بلأال ة):

 AYASAN (: بلتسم ة)

بشريك) ش.م.م.) (،IMMOBILIER

 ح د.

تهدف) (: بإلجأماعي) بلهدف 

في) ت   بملغرب  دبخل  س بًء) بلشركة،)

بلخالج،)إلى تحق ق برهدبف بلأال ة):

بإلنعاش  بلتس ير بلعقالي بجم ع)

بلشربء،) طريق  عن  س بًء) تشكاله،)

بلب ع) بلأقس م،) بلأباد2،) بلأح ين،)

كانت) بملباني س بء) لجم ع   بلأجزئة 

غير) ب   مبن ة  قر ية،) ت   حضرية 

مبن ة)؛

دلبسة بلشر ط بلعامة  بلخاصة)

لجم ع) عقالي  مجمع  تي  إلنشاء)

برغربض)؛

تس يق  شربء) 9 ع  تأجير  إدبلة)

تي مبنى  تلض  غيرها.

مجا2) في  بإلستشالة  بلأك ين 

بلس ق  تس ير  تم يل) دلبسة 

بملقا الت)؛

ترلب�سي) جم ع  تط ير  ته ئة 

بلخدمات) عمل ات  بجم ع   بلق ام 

بملباني  بملساكن) لبناء)  بلأجهيزبت 

 إنشاء)جم ع بملربفق ذبت بلصلة)؛

جم ع) بل حدبت  ت   بالجملة  ب ع 

بلتي) ب   بناؤها  تم  بلتي  بلعمالبت 

بعد نهاية) سيأم بناؤها الحقا،)س بء)

برسغا2 ب  قبل ذلك)؛)

ب ) لحسابها  س بًء) مقا لة،)

برشغا2) جم ع  بلغير،) لحساب 

بلبناء،) بملدن ة،) بلهندسة  بلطرق ة،)

بلأبل ط،)بلكهر9اء،)بلحدبدة،)بلنجالة)

ببناء) بملأعلقة  بلشغا2  جم ع   كذب 

بلعمالبت)؛

بسأيربد  شربء) 9 ع  تأجير)

 إنأاج  تصن ع  تمث ل جم ع بمل بد)

بلبناء) عناصر  ت   بملك نة   بمل بد 

بملرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

بالعمل ات بملذك لة تعاله)؛

شربء) 9 ع  بسأيربد  تأجير جم ع)

تن بع بملعدبت)؛

بملقا الت) جم ع  في  بملشالكة 

 بلشركات ذبت نفس بلهدف ت  بلتي)

قد تساعد على تنم نة))بلشركة.

بلعمل ات) جم ع   عم ما،)

بلأجالية،)بملال ة،)بلصناع ة،)بملنق لة)

 بلعقالية بملأعلقة بالهدف بإلجأماعي)

بصفة مباشرة ت  بصفة غير مباشرة)

ت  بلأابع لها  بلتي يمكن تن تساهم في)

نشاط بلشركة  في تنم تها.

تجزئة) تيزنيت،) (: بالجأماعي) بملقر 
منز2) (،2 لقم) بلطابق بلثاني،) طالق،)

لقم)1،)طريق كلم م.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

تسج لها في بلسجل بلأجالي ما عدب)

بلحل بملسبق ب  بلأمديد.

يأك ن من) (: بلربسما2 بالجأماعي)

 1000 بلى) مقسم  دلهم،) (100.000

دلهم للسهم) (100,00 سهم من فئة)

بل بحد.

بلس د) تع ين  تم  (: بلتس ير)

)تأسيس ا)
ً
) ح دب

ً
مصدق تنس،)مسيرب

للشركة،)ملدة غير محد دة.

بلشركة) تس ير  سيأم   9الأالي،)

بلسالف) للمسير  بل ح د  باإلمضاء)

بلذكر.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بإلبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

(،2022 فبربير) (13 بأاليخ) بأيزنيت،)

تحت)159/2022.
للخــــالصة  بلب ـــــان
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NEXT AGADIR
بلسـجــل بلـأـجــالي لقـــم 2565 

تكـــاديـــــر

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلجمع ة) قرلت  (،2017 ماي) (18

بلجمع) بمثابة  بملنعقدة  بلعامة 

بلشركة) لشركاء) بإلسأثنائي  بلعام 

NEXT AGADIR،)برتسما2) ( بملسماة)

مقرها) بلكائن  دلهم،) (500.000,00

تاس ال، بلصناعي  بلحي   باكادير،)

ما يلي):

كافة) تف يت  على  بمل بفقة 

طرف) من  بإلجأماع ة،) بلحصص 

 CAPOEN تحمد  ) بلن لي  بلسادة 

 CIDEL بملسماة) Bruno) بلشركة 

بلشركة) في  يمألك نها  بلتي  (France

.Jany MAGNEN(لفائدة بلس د

تف يت بلحصص بإلجأماع ة):

ف تت) عرفي،) عقد  بمقأ�سى 

 CIDEL France بملسماة) بلشركة 

بجأماع ة  بلس د حصة  (1132

حصة) (962  CAPOEN Bruno

 96 بجأماع ة  بلس د بلن لي تحمد)

مجم عه) ما  تي  بجأماع ة  حصة 

بجأماع ة  بلتي) حصة  (2190

بلس د) لفائدة  بلشركة  في  تمألك نها 

  .Jany MAGNEN

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بملقر) تح يل  تم  (،2017 تكأ 9ر) (22

بإلجأماعي للشركة بلى بلعن بن بلأالي):
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(،1 بلطابق) (،1 تكادير،)شقة لقم) (
عمالة لقم)FC 197،)ب ك)12F،)زنقة)

خالد بن بل ل د،)حي بلدبخلة.

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 

من ش.م.م.)إلى شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة بشريك  ح د.

بلشركة) تس ير  سيأم   9الأالي،)

 Jany للس د) بل ح د  باإلمضاء)

بل ح د للشركة،) بملسير  (MAGNEN

ملدة غير محد دة

تح ين) تم  عرفي،) عقد  بمقأ�سى 

ل الئم) للشركة  برسا�سي  بلقان ن 

بلأعديالت بلسالفة بلذكر تعاله.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

(،2022 شتنبر) (12 بأاليخ) بأكادير،)

تحت)118225.
للـخــــالصـــة  بلـبــ ـــــان
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 ATLAS TAROUDANT شركــة

IMMOBILIER
بلسـجــل بلـأـجــالي لقـــم 9001

تـــال دبنـــــت

بأاليخ عرفي،) عقد   بمقأ�سى 

تأسيس) تم  (،2022 تغسطس) (31

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة،)ذبت)

بمل بصفات بلأال ة):

 ATLAS TAROUDANT(:(بلتسم ة

IMMOBILIER)،)ش.م.م.)

تهدف) (: بإلجأماعي) بلهدف 

بلشركة،)إلى تحق ق برهدبف بلأال ة):

بالسأخدبم) ذبت  بملباني  تأجير 

بملنهي.

بإلنعاش  بلتس ير بلعقالي بجم ع)

بلشربء) طريق  عن  س بء) تشكاله،)

بلقسمة) بلب ع،) بلأباد2،) بلته ئة،)

بلحضرية بملباني  لجم ع  (   بلأجزئة)

)ت  بلقر ية،)بملبن ة ت  غير بملبن ة)؛

دلبسة بلشر ط بلعامة  بلخاصة)

بهدف إنشاء)تي مجمع عقالي لجم ع)

بإلسأعماالت)؛

تس يق  شربء) 9 ع  تأجير  تس ير)

بملبانى  برلب�سي  غيرها)؛

تقديم بملش لة  بلأك ين في مجا2)

بلس ق  بلتس ير  تم يل) دلبسة 

بلشركات)؛

برلب�سي  مقا لة) جم ع  تح ين 

بلأح ين) عمل ات  خدمات  بجم ع 

بهدف تشي د بملباني  بملساكن  إنشاء)

جم ع بملربفق ذبت بلصلة)؛

للمباني) بلجزئي  ت   بلكلي  بلب ع 

على) تشي دها  بملزمع  ت   بملبن ة 

بلأصام م قبل ت  بعد بكأمالها)؛

ب ) لحسابها  س بء) مقا لة،)

برشغا2) جم ع  بلغير،) لحساب 

بلبناء،) بملدن ة،) بلهندسة  بلطرق ة،)

بلأبل ط،)بلكهر9اء،)بلحدبدة،)بلنجالة)

ببناء) بملأعلقة  بلشغا2  جم ع   كذب 

بلعمالبت)؛

بسأيربد  شربء) 9 ع  تأجير)

 إنأاج  تصن ع  تمث ل جم ع بمل بد)

بلبناء) عناصر  ت   بملك نة   بمل بد 

بملرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)

بالعمل ات بملذك لة تعاله)؛

بملقا الت) جم ع  في  بملشالكة 

 بلشركات ذبت نفس بلهدف ت  بلتي)

قد تساعد على تنم نة))بلشركة.

بلعمل ات) جم ع   عم ما،)

بلأجالية،)بملال ة،)بلصناع ة،)بملنق لة)

 بلعقالية بملأعلقة بالهدف بإلجأماعي)

بصفة مباشرة ت  بصفة غير مباشرة)

ت  بلأابع لها  بلتي يمكن تن تساهم في)

نشاط بلشركة  في تنم تها.

بملقر بالجأماعي):)تال دبنت.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

تسج لها في بلسجل بلأجالي ما عدب)

بلحل بملسبق ب  بلأمديد.
يأك ن) (: بالجأماعي) بلربسما2 

 700 مقسم بلى) دلهم،) (70.000 من)

دلهم للسهم) (100,00 سهم من فئة)

بل بحد.

بلتس ير):)تم تع ين كل من بلس د)

بمنصاك) بلس د  هشام،) بلح س 

بلحسين) بخربز  بلس د  بلحسين،)

مسيرين) لطف  جما2   بلس د 

تأسيسين للشركة،)ملدة غير محد دة.

بلشركة) تس ير  سيأم   9الأالي،)

باإلمضاء)بملقترن ملسيرين بثنين،)على)

بلشكل بلأالي):

هشام  بلس د) بلح س  بلس د 

بمنصاك بلحسين.

ت  بلس د بلح س هشام  بلس د)

بخربز بلحسين.

بلحسين) بمنصاك  بلس د  ت  

 بلس د بخربز بلحسين.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بإلبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بأال دبنت،)بأاليخ)12)سبأمبر)2021،)

تحت)582.
للخــــالصة  بلب ـــــان
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 L’ARDOISE شــركــة

GOURMANDIE
ش.م.م

بلـسجـل بلـأـجـالي لقم : 35281 

تكـــاديــــــر

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

11)تغسطس)2022)،)قرلت بلجمع ة)

بلجمع) بمثابة  بملنعقدة  بلعامة 

بملسماة):) للشركة  بإلسأثنائي  بلعام 

(،L’ARDOISE GOURMANDIE

دلهم) (100.000 برتسما2) ش.م.م.،)
(،22 لقم) بأكادير،) مقرها   بلكائن 

بلبلدي،) للس ق  بلس البت  م قف 

شالع بلحسن بلثاني،)ما يلي):)

تم تح يل بملقر بإلجأماعي للشركة)

بلى بلعن بن بلأالي):

 ATLANTIC HOTEL تكادير،)

بلحسن) شالع  (،AGADIR CENTRE

بلثاني.

من) (5 بلفصل) تغ ير   9الأالي،)

بلقان ن برسا�سي للشركة.

تعديل) تم  عرفي،) بمقأ�سى عقد 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بأكادير)
للخــــالصــة  بلــبــ ـــــان
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SOUTH HEALTH CARE
ش.م.م

بلـسجـل بلـأـجـالي لقم : 50799 
تكـــاديــــــر

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
محضر) قرل  (،2022 تبريل) (18
بلجمع) بمثابة  بملنعقدة  بلجمع ة 
بملسماة) للشركة  بإلسأثنائي  بلعام 
(،»SOUTH HEALTH CARE«
(،10.000,00 برتسما2) ش.م.م.،)
(،132 لقم) بأكادير،) مقرها  بلكائن 
،X تمديد) بلسعدي،) بلش خ   شالع 

ما يلي):
بلرفع من لتسما2 بلشركة بمبلغ)
من) بالأالي  ل نأقل  دلهم  (13.000
دلهم،) (23.000 إلى) دلهم  (10.000
حصة) (130 خلق) طريق  عن   ذلك 
 100 فئة) من  جديدة  بجأماع ة 
نقدب  تحرل) كلها  تكأتب  للحصة،)
بالكامل عن طريق بملقاصة مع دي ن)

تك دة  مسأحقة ضد بلشركة.
 قد لبفق هذه بلزيادة في لتس بملا2)
 1.987.000 قدلها) إصدبل«) »عال ة 

دلهم
لحق) بلحصري  بلأخص ص   تم 
(
ً
جديدب (

ً
سهما (130 في) بالكأأاب 

لفائدة) بجأماع ة  حصة  (80 بنسبة)
بلس د ي نس د ما  9نسبة)50)حصة)
بجأماع ة لفائدة بلس د حسن تيت)

باحساين.
من) بر لى  بلزيادة  مالحظة   بعد 
دلهم،) (23.000 إلى) دلهم  (10.000
بملا2) لتس  في  بلزيادة  بإلجأماع  قرل 
77.000)دلهم ل نأقل) بلشركة بمبلغ)
من)23.000)دلهم إلى)100.000)دلهم)
 ذلك بإصدبل)770)حصة بجأماع ة)
في) بإلصدبل  عال ة  دمج  مع  مجان ة 

لتس بملا2.
 9الأالي،)تغ ير بلفصلين)6) )7)من)

بلقان ن برسا�سي للشركة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
(،2022 سبأمبر) (08 بأاليخ) بأكادير،)

تحت)118331.
للخــــالصــة  بلب ـــــان
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 CUISINE شركة

GOURMANDE
بلـسـجــل بلـأــجالي لقم : 7867

تكـــاديـــــر

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

محضر) قرل  (،2022 سبأمبر) (07

بملسماة للشركة  بل ح د  بلشريك 

(،CUISINE GOURMANDE

دلهم،) (300.000 لتسمالها) ش.م.م.،)

بلكائن مقرها بأكادير،)شالع بلحسن)
للس ق) بلس البت  م قف  بلثاني،)

بلبلدي،)ما يلي):

بملسماة) للشركة  بلترخ ص 

 10 تف يت) (»CASUAL REST«

بلس د) لفائدة  بجأماع ة  حصص 

كشريك) بلدين  قب له  عالء) تدين 

جديد.

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 

من ش.م.م.)بشريك  ح د إلى شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة.
بلقان ن) تح ين  تم   9الأالي،)

بلأعديالت) ل الئم  للشركة  برسا�سي 

تعاله.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط 

(،2022 سبأمبر) (12 بأكادير9أاليخ)

تحت لقم)118365.
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 CUISINE شركة

GOURMANDE
بلـسـجــل بلـأــجالي لقم : 7867

تكـــاديـــــر

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

قرل) قرل  (،2022 تغسطس) (05

بمثابة) بملنعقدة  بلجمع ة  محضر 

للشركة) بإلسأثنائي  بلعام  بلجمع 

(،CUISINE GOURMANDE(بملسماة

دلهم،) (300.000 لتسمالها) ش.م.م.،)

بلكائن مقرها بأكادير،)شالع بلحسن)
للس ق) بلس البت  م قف  بلثاني،)

بلبلدي،)ما يلي):

 Fabrice(بلترخ ص لكل من بلس د

 Sandrine, ) بلس دة) (DRIVET

  Géraldine, Claire DE COSTER

1500)حصة إجأماع ة لكل) بأف يت)

 بحد منهما  بلتي يمألكانها في لفائدة)

.» CASUAL REST(«(شركة

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 

من ش.م.م.)إلى شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة بشريك  ح د.

بلنشاط) في  بلزيادة  تمت  كما 

بملطعمة) ليشمل  للشركة  بلأجالي 

بشتى بن بعها.

 Fabriceبلس د السأقالة   تبعا 

DRIVET)من مهامه كمسير تم تع ين)

بلس د تدين عالء)بلدين كمسير  ح د)

محد دة  سيأم) غير  ملدة  للشركة 

تس ير بلشركة بإمضائه بل ح د.)
بلقان ن) تح ين  تم  بالأالي،)

بلأعديالت) ل الئم  للشركة  برسا�سي 

تعاله.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط 

(،2022 سبأمبر) (12 بأكادير9أاليخ)

تحت لقم)118362.

68 P

 TRANSITION شركة

CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بمساهم  بحد
لتسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : إقامة 30، شقة 8
زنقة بحمد ل ك لي، حسان، بلر9اط

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة بمساهم  بحد

بمقأ�سى عقد عرفي بأاليخ فاتح)

تم تأسيس شركة ذبت) (2022 ي ن  )

تحمل) بلتي  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلخصائص بلأال ة):

 TRANSITION (: بلتسم ة)

CONSULTING

بالستشالة في) (: بلهدف بالجأماعي)

بلأدبير.

30،)شقة) بملقر بالجأماعي):)إقامة)
حسان،) ل ك لي،) بحمد  زنقة  (،8

بلر9اط.
دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)
حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة إلى)
من فئة)100)دلهم للحصة بل بحدة.

:)بلج اللي كما2 مساهما) بلشركاء)
 ح دب.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)
بلس د بلج اللي كما2.

بملدة):)99)سنة
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلقان ني 

بالر9اط بأاليخ)20)ي ن  )2022.
لقم بلسجل بلأجالي):)161101.
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ŒUF AZAMA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي د بل 

بلك بلي  لد حسين حظيرة بلدجاج
لقم ت   ب بلجديدة بملغرب

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
19707

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ل  ) (25
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة باملميزبت بلأال ة):
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤ ل ة محد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بالقأضاء)بمخأصر تسم تها.
 ŒUF (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

AZAMA
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلدجاج) حظيرة  حسين  بلك بلي  لد 

لقم ت   ب بلجديدة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ لتسما2 بلشركة)

دلهم،)مقسم كالأالي):
بلس د ب شفي عبد بلرح م):)200 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

200)حصة) (: بلس د بلذهبي نب ل)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس دة شد ى بنزهة):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلرح م) عبد  ب شفي  بلس د 

 22000 مزكان) تجزئة  (25 عن بنه)

بلجديدة.

((: عن بنه) نب ل  بلذهبي  بلس د 

بلجديدة) (22000 مزكان) تجزئة  (25

بملغرب.

عن بنها) بنزهة  شد ى  بلس دة 

 22000 تجزئة ل كس ا بطلنت ك) (11

بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة):

بلرح م) عبد  ب شفي  بلس د 

 22000 مزكان) تجزئة  (25 عن بنه)

بلجديدة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بالجديدة   بالبأدبئ ة 

2)تغسطس)2022)تحت لقم)29107.

70 P

POULTRY EL JADIDA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي د بل 

بلك بلي  لد حسين حظيرة بلدجاج

لقم س   د بلجديدة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19705

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ل  ) (25

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة باملميزبت بلأال ة):

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤ ل ة محد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بالقأضاء)بمخأصر تسم تها.
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(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
POULTRY EL JADIDA

د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلدجاج) حظيرة  حسين  بلك بلي  لد 

لقم س   د بلجديدة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ لتسما2 بلشركة)

دلهم،)مقسم كالأالي):
بلس د ب شفي عبد بلرح م):)200 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
200)حصة) (: بلس د بلذهبي نب ل)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة شد ى بنزهة):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلرح م) عبد  ب شفي  بلس د 
 22000 مزكان) تجزئة  (25 عن بنه)

بلجديدة.
تجزئة) (25 نب ل) بلذهبي  بلس د 

مزكان)22000)بلجديدة.
عن بنها) بنزهة  شد ى  بلس دة 
 22000 تجزئة ل كس ا بطلنت ك) (11

بلجديدة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة):
عن بنها) بنزهة  شد ى  بلس دة 
 22000 تجزئة ل كس ا بطلنت ك) (11

بلجديدة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ بالجديدة   بالبأدبئ ة 
2)تغسطس)2022)تحت لقم)29106.
71 P

شمس بلحسابات بئأمان ة بملحاسبة

شقة)3)عمالة)2))شركة بلأبغ()طريق بلقن طرة

سال

 CHERKAOUI ISKANE
SARL AU

لتسمالها : 200.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : سال، حي بلسالم 

قطاع 6 بلرقم 1170
مسجلة بالسجل بلأجالي بسال

تحت لقم 9275

تصف ة شاملة  نهائ ة لشركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة

بلعام بالسأثنائي) بلجمع  بمحضر 

بأاليخ)12)سبأمبر)2022)تقرل ما يلي):

 CHERKAOUI شركة) تصف ة 

ISKANE)بصفة شاملة  نهائ ة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بسال بأاليخ)29)سبأمبر)2022،)تحت)
لقم)39722.

»شمس بلحسابات بئأمان ة بملحاسبة«

72 P

شمس بلحسابات بئأمان ة بملحاسبة

شقة)3)عمالة)2))شركة بلأبغ()طريق بلقن طرة

سال

NOGEXEV
SARL AU

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بلدبل بلب ضاء

78، زنقة كربك�سي، 2، بلطابق بلرببع 

20300 بنفا
مسجلة بالسجل بلأجالي

بالدبل بلب ضاء تحت لقم 325191

تصف ة شاملة  نهائ ة لشركة
 ذبت مسؤ ل ة محد دة

بلعام بالسأثنائي) بلجمع  بمحضر 

بأاليخ)28)ي ل  )2022)تقرل ما يلي):

 NOGEXEV SARL(تصف ة شركة

AU)بصفة شاملة  نهائ ة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

سبأمبر) (29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل 

2022،)تحت لقم)839251.
»شمس بلحسابات بئأمان ة بملحاسبة«
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AMAR HOLDING شركة
عمل ة تح يل بملقر بالجأماعي

بلجمع ة) مدب الت  إثر  على 

 AMAR لشركة) بالسأثنائ ة  بلعامة 

بالسم،) مجه لة  شركة  (HOLDING

فقد) (2022 ماي) (16 بملنعقدة بأاليخ)

قرل بملساهم ن ما يلي):

تح يل بملقر بالجأماعي من بلطريق)
ب مازب) بيت  عكربش  بتجاه  بلثان ية 
بلر9اط عمالة) مدينة  إلى  عين ع دة 
س بلطابق بلسفلي جنان بلس ي�سي)

قطاع)5)حي بلس ي�سي.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بالر9اط) بلأجالية  للمحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ)

.109023
من تجل بالسأخالص  بلب ان

مجلس بإلدبلة

74 P

ANIMATION PIDHO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

بالمل 0 لقم 77 بالق بس شالع 
بملسيرة حي يعق ب بملنص ل بلر9اط

RC : 93031 - IF : 3337713
TP : 26494588
بلأصف ة بلنهائ ة

بمقأ�سى محضر لجلسات بلجمع)
سبأمبر) (19 بأاليخ) بلعام  بملسجل 

2022)تقرل ما يلي):
بلس د) بلشركة  تع ين  تصف ة 
لبطاقة) بلحامل  بلبردعي  محمد 
ل ق م) (AA12083 لقم) بلأعريف 

بالأصف ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالر9اط بأاليخ)23)تغسطس)
بلسجل) (7286 لقم) تحت  (2022

بلأجالي)93031.
75 P

CREATIONS K2R
ش.م.م

66/62 زنقة م حى ت  حم 
بلدبل بلب ضاء
بسأقالة مسير

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بلب ضاء) بلدبل  في  بملؤلخ  بالسأثنائي 
لشركة (2022 سبأمبر) (5 بأاليخ)
تقرل ش.م.م  (CREATIONS K2R 

ما يلي):

من) غنا  خ لة  بلس دة  بسأقالة 

بلس د) كمسيرة  بسأمربل  مهامها 

محمد غنا مسير للشركة.

بلقان ن) من  (23 بلبند) تعديل 

برسا�سي للشركة.

تغ ير بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

سبأمبر) (26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل 

2022،)تحت لقم)838931.
ب ان مخأصر

76 P

 NEOM INGENIERIE & شركة

EQUIPEMENT
ش.م.م)-)ذبت شريك  بحد

لتسمالها بالجأماعي : 100.000 دلهم

بملقر بإلجأماعي: زنيت ملركز برعما2 

زنقة مسلم، تجزئة ب كال بلطابق 3، 

بلشقة لقم 12 - باب دكالة - مربكش

تأس ـــــــس
بمربكش) مؤلخ  عقد  بمقأ�سى 

تم  ضع بلقان ن) (23/09/2022 ي م)

برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

بلسمات) شريك  بحد  ذبت  ذبت 

بلأال ة):

 NEOM INGENIERIE(:(بلتسم ــــــــة

 &(EQUIPEMENT

ش.م.م)-)ذبت شريك  بحد.

مقا لة)) (: فعل ا) بملزب 2  بلنشاط 

للكهر9اء) تك  ف) بلعامة  برشغا2 

بله بء.

مقا لة برشغا2 بلعامة ت  تشغا2)

بلبناء.)

ت ) )تاجر  بالسأيربد  بلأصدير)

 س ط(

ملركز) زنيت  (: بالجأماعي) بملقر 

ب كال) تجزئة  مسلم،) زنقة  برعما2 

باب) (- (12 لقم) بلشقة  ( (،3 بلطابق)

دكالة)-)مربكش.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملـــــــــــــــدة)

تأسيسها بلنهائي.
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 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 

حصة) (1.000 بلى) مقسم  دلهم 

لكل) دلهم  (100 فئة) من  بجأماع ة 

 بحدة.

بلتسي ـــــــر):)تم تع ين))بلس د))ج بد)

لبغي كمسير  ح د للشركة ملدة غير)

محددة.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر.

بإليــدبع) تــــم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلأجـــالية) بملحكمة  لدى  بلقان نـــي 

بمــربكش بأاليـــــخ)03/10/2022)تحت)

لقم):)139962.
ملخص قصد بلنشر

COMPTAGESTEX

مربكـــــش

77 P

HIDAYA HAYTHAM TOURS

SARL
بلسجل بلأجالي 127359 بلر9اط

حل مسبق للشركة

 HIDAYA لشركة) بلشركاء) قرل 

شركة) (HAYTHAM TOURS SARL

لتسمالها) محد دة،) مسؤ ل ة  ذبت 

بالجأماعي) مقرها  دلهما،) (100.000

عمالة)30،)شقة)8،)زنقة م الي تحمد)

ل كلي،)حسان،)بلر9اط،)خال2 بلجمع)

بلعام بلغير عادي بلذي بنعقد بمقر)

بلشركة بأاليخ)6)سبأمبر)2022.

بلحل بملسبق للشركة.

بلهاللي،) جمالي  بلس د  تع ين 

لقم) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 

AD68056)مصفي للشركة.

بالجأماعي) بلأصف ة  مقر  تع ين 

عمالة)30،)شقة)8،)زنقة م الي تحمد)

ل كلي،)حسان،)بلر9اط.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

لقم) تحت  (،2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ)

.129318

78 P

إنأمان ة فدبد ش.ذ.م.م

5)بملركز بلأجالي ببن سينا تگدب2 بلر9اط

بلهاتف)05-37-77-59-72 

 NORINE PROM شركة
SARL

تح يل بلحصص بالجأماع ة
بسأقالة بلس د خالد فاضل
تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة

بلعــــــام) بلجــمـــــع  مـحـضــر  حســب 

بـأـاليـــــــخ) بلـمـنـعـقـــــــد  بالسأثنائي 

شركة) شركاء) قــــــرل  (،15/09/2022

ذبت) (،NORINE PROM SARL

دلهم  بلتي) (100.000 بلرتسما2)

ديبغ ل) زنقة  (،2 مقرها) ي جد 

بلدبل) بملستشف ات  حي  معاد  بقامة 

بلب ضاء،)ما يلي):

بلحصص) جم ع  تح يل 

فاضل) للس د  بململ كة  بالجأماع ة 

حصة) (500 بلشركة  هي) في  خالد 

بلس د) بلشريك  لصالح  بجأماع ة 

)رحكام)
ً
مصطفى بلعنابي  ذلك  فقا

برسا�سي) بلنظام  من  (12 بملادة)

للشركة بملذك لة.

بعد هذب بلنقل،)تم تعديل بملادة)7 

على بلنح  بلأالي):

 1000 بلعنابي) مصطفى  بلس د 

حصة بجأماع ة.

بسأقالة بلس د فاضل خالد من)

بملهمة بلتس يرية بلتي كان يحظى بها)

بلس د) تف يض  بلشركة  بعادة  في 

كمسير  ح د) بلعنابي  مصطفى 

للشركة.)

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تغ ير 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إلى 

بلنظام) بشريك  بحد  تحديث 

بلأغ يربت) بعد  بلجديد  برسا�سي 

بمللح ظة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

بــالــدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

بلبــ ـــضـاء)بأاليخ)30/09/2022)تحت)

لقم)839289. 
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

SALA SMART CENTER
SARL.AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش. 
تم تأسيس) بمقأ�سى عقد عرفي،)

محد دة)) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ش.ذ.م.م.ش. .

 SALA SMART(:(بللقب بالجأماعي

CENTER

بلشريك  بملساهم):

ب. .ط) جادي،) ياسين  بلس د 

AB602392 - 1000)سهم.

بملسير بل ح د):)ياسين جادي.
لتس بملا2):)100.000)دلهم.

بلنشاط):

بالستشالبت  بلتس ير.

مخألف تن بع بلأجالة.

تشغا2 مخألفة.

بملدة):)99)سنة.
بلس ام) زنقة  (5 لقم) (: بلعن بن)

طابق)1)عمالة)1)دي ل بلجامع بلر9اط.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 
بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  (2022

.163151
للب ان
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VERTICAL
SARL

RC(CASA 198303

حل بلشركة
بلغير) بلعام  بلجمع  قربل  بم جب 
قرل) (،2022 ي ن  ) (21 بأاليخ) عادي 

شركة) (،VERTICAL شركة) شركاء)

برتسما2) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

قدله)10.000)دلهم،)ما يلي):

حل بلشركة مبكرب.

إبربه م) بنكيربن  بلس د  تع ين 

تصف ة) على  بملسؤ 2  كالشخص 

بلشركة.

في) بلأصف ة  مقر  تع ين 

 Cardex-292, Bd Zerktouni -

.Casablanca

محكمة) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بلأجالية،) بلب ضاء)  بلدبل 

لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (28

.839065
للنشر  بالسأخالص
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AJAMOUH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

ذبت بلشريك بل ح د

إنشاء شركة
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم  ضع بلقان ن) (2022 سبأمبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  بملحد دة 

تألخص في ما يلي):

AJAMOUH(:(بلتسم ة

بلهدف بالجأماعي):)

ترك ب  حدبت تك  ف بله بء.

بلترك بات بله بئ ة.

بلسباكة.

(،15 بلر9اط،) (: بالجأماعي) بملقر 

شالع بربطا2،)شقة لقم)2،)تكدب2.

بملدة):)99)سنة.
دلهم) (10.000 (: لتسما2 بلشركة)

100)حصة ق مة كل  بحد) مجزت إلى)

بجع بن) للس د  كلها  دلهم  (100

محسن.

بلس د بجع بن محسن ملدة غير)

محد دة.

بالسجل) بلتسج ل  تم  (: بإليدبع)

باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلأجالي 

بلأجالية بالر9اط ي م)2)تكأ 9ر)2022 

تحت لقم)163179.
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DESIGN MAROC CONCEPT
بلقن طرة) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بلخصائص) تحمل  محد دة  بلتي 

بلأال ة):

 DESIGN MAROC (: بلتسم ة)

CONCEPT

SARL AU(:(بلص غة بلقان ن ة
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بلهدف بالجأماعي):)

مقا 2 إعالنات.

طباعة.

مقا 2 بناء) تشغا2 مخألفة.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

دلهم للحصة بل بحدة م زعة) (100

بين بلشركاء)على بلشكل بلأالي):

بلس د محمد برهمي)1000)حصة.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

يناير) فاتح  من  (: بملال ة) بلسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدب) (31 إلى)

تاليخ) من  تبأدئ  بر لى  بلسنة 

بلتسج ل.

بلح زية) (161 (: بالجأماعي) بملقر 

بل ك ه محل)1)بلقن طرة.

بملسير):)محمد برهمي.
لقم بلسجل بلأجالي):)66699.
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 MANGOS TM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها 100.000 دلهم
لقم 2، زنقة 390، بلخ ام بلثاني

تكادير

عقد بلتس ير بلحر
بمل قع) بلتس ير  عقد  بمقأ�سى 

بأاليخ)2022/08/11،)مسجل بأاليخ)

 RE(2022/08/22)في تكادير تحت لقم

(،28302- RR 7381 -OR 22380

تم إبربم عقد إيجال إدبلي بين شركة)

ممثلة) (،ATLANTIC PALACE SA
سما ي) هللا  عبد  بلس د  بمديرها 

بملسجلة في بلسجل بلأجالي ركادير،)

بلرئي�سي) 12323) مقرها  لقم) تحت 

بلبحري  بلس احي،) بلقطاع  في 

 MANGOS تكادير  شركة) (،BP192

TM SARL،)ممثلة بمسيرها بملشالك)

بلس د بلحسين بلك حلي،)بملسجلة في)

تحت لقم) بلسجل بلأجالي ركادير،)

(،2 51987،) مقرها بلرئي�سي في لقم)
زنقة)390،)بلخ ام)2،)تكادير.)

(،ATLANTIC PALACE SA شركة)

لشركة) بلحر  بلتس ير  تأجير  تعطت 

MANGOS TM SARL،)مجم ع تصل)

 ATLANTIC فندق) دبخل  بلأجالي 

PALACE،) تأك ن من قاعة تدبء)مع)

مطبخ  غرف تغ ير بملالبس،) تربس،)

بلبحري  بلس احي) بلقطاع  في  تقع 

BP192،)تكادير،)بملسجل في بلسجل)

بلأجالي ركادير،)تحت لقم)12323،)

من) سن بت() (3( سن بت) ثالث  ملدة 

(،2025/08/10 إلى) (2022/08/11

قابلة للأجديد باتفاق ضمني.
بمقأ�سى مقأطف  9 ان
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BHS ENGINEERING

ش. م. م.

لتسمالها :  100.000 دلهم

بلر9اط تكدب2، 2 زنقة  بد زيز، 

بلشقة 7، بلطابق بلثالث

س.ت : 160257 بلر9اط

ت.ض : 52252323

بأاليخ) حصص  ب ع   عقد 

جم ع) ب ع  قرل  (2022 سبأمبر) (27

حصة) (32 فأ حة) كد ش  حصص 

لفائدة بلس د برك كي خالد.

محاضر بلجمع بلعام غير بلعادي)

بأاليخ)27)سبأمبر)2022)قرل ب ما يلي):

1)-) بفق على بلب ع بملذك ل.

2)-)قبل بسأقالة بلس د بلع ا�سي)

عبد بلعالي.

خالد،) برك كي  بلس د  عين  (- (3

لفترة) مسير  (JC255691 ب. ) لقم 

غير محددة  سأك ن بلشركة ملزمة)

بالأ ق ع بلفردي للمسير.

برسا�سي) بلقان ن  تحديث  (- (2

 بمل بفقة عل ه.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 2022 تكأ 9ر) (3 بلأجالية بالر9اط في)

تحت لقم)129290.
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 BATICOPRO
تأسيس شركة

بأاليخ) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 
تم) بالر9اط،) (2022 تغسطس) (25
 ضع بلقان ن برسا�سي للشركة ذبت)
مسؤ ل ة محد دة من شريك  ح د)

بلتي تحمل بلخصائص بلأال ة):
بلتسم ة):)تحمل بلشركة بلتسم ة)

.BATICOPRO(بلأال ة
مأن عة تعما2  (:  بمل ض ع)

)ت  إنشاءبت.
شالع فج ج،) (5 (: بملقر بالجأماعي)
بلثالث،) بلطابق  في  (9 لقم) شقة 

بالر9اط.
في) حدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 
إلى) مقسم  دلهم  (100.000 ق مة)
دلهم) (100 حصة ذبت ق مة) (1000

للحصة مقسم بين بلشركاء)كالأالي):
حصة) (900 بلس د حك م بلحالي)
دلهم تي ما ق مأه) (100 ذبت ق مة)

90.000)دلهم)؛
 100 بلحالي) حفصة  بلس دة 
تي دلهم  (100 ق مة) ذبت   حصة 

)ما ق مأه)10.000)دلهم.
ع نت بلس دة حفصة) (: بلتس ير)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  بلحالي 

محددة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلقان ني باملحكمة بلأجالية بالر9اط)
تحت بلسجل بلأجالي لقم)163095 

ي م)28)سبأمبر)2022.
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AL YOUSSER CS SERVICES
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2022 سبأمبر) (6 في) بلب ضاء) بالدبل 
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

بملحد دة ذبت بلخصائص بآلت ة):
 AL YOUSSER CS (: بلتسم ـــــة)

 .SERVICES
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محد دة.

بلغرض من بلشركة ه ) (: بلهدف)

من) بلأعاقد  ت   بملباشرة  بملمالسة 

بلباطن):

للأحسين  بلترش د) نصائح 

 بلأخط ط بلضريبي)؛

بلأدق ق بلضريبي) بملساعدة تثناء)

 بلأقا�سي)؛

بإلقربلبت) إعدبد  في  بملساعدة 

بلضريب ة  بالجأماع ة)؛

مربفقة مستثمرين جدد في مرحلة)

تأسيسهم)؛

بله كلة  إتمام) إعادة  ت   تط ير 

بإلجربءبت بلقان ن ة بما في ذلك  بلد)؛

مربفقة مستثمرين جدد في مرحلة)

تأسيسهم)؛

بله كلة   ضع) إعادة  ت   بلأط ير 

خطط برعما2  بلأفا ض مع شركاء)

مال ين)؛

مالي،) ه   ما  كل  تعم،)  بشكل 

تجالي،)صناعي،)مدني)؛

بلتي) بملال ة  بر لبق  ت   بلعقالبت 

مباشر) بشكل  مرتبطة  تك ن   قد 

ت  غير مباشر بغرض بلشركة  جم ع)

بلصلة) ذبت  ت   بملماثلة   برش اء)

تن) بملحأمل  من  بلتي  بلأكم ل ة  ت  

تسهل بلأط ير ت  بإلنجاز.

بملقر بالجأماعـي):)77)شالع محمد)
(،57 لقم) بلعاشر،) بلطابق  سم حا،)

بلدبل بلب ضاء.

بملدة):)99)سنة ببأدبء)من تأسيس)

بلشركة.

بلرتسما2):)100.000)دلهم مقسم)

إلى)1000)حصة من فئة)100)دلهم.

 EL RHASMOUKI بلس د)

BOUCHAIB 500)حصة)؛

 OUDOUNI SAIDA بلس دة)

500)حصة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

 EL RHASMOUKI(تم تع ين بلس د

BOUCHAIB)كمسير للشركة ملدة غير)

محد دة.
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بلقان ني  بلتسج ل) بإليدبع  تم 
بالسجل بلأجالي باملحكمة بلأجالية)
بالدبل بلب ضاء)ي م)28)سبأمبر)2022 

تحت لقم)839360) 556821.
ب ان مخأصر
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 ZEROUAL NOUREDDINE
IMMOBILIER

بلسجل بلأجالي : 232365
فسخ بلشركة

 بم جب عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
6)تغسطس)2022)تقرل ما يلي):

بلفسخ) على  بملصادقة  تمت  (- (1
من) ببأدبء) للشركة  ر بنه  بلسابق 

تاليخه.
2)-)تع ين بلس د زل ب2 ن ل بلدين)

مصفي للشركة.
تحديد مقر بلأصف ة بالدبل) (- (3
زيد،) بن  تسامة  شالع  (20 بلب ضاء)

بلطابق بلثاني،)لقم)3،)بملعاليف.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالدبل بلب ضاء)ي م)21)ي ن  )

2022)تحت لقم)00828209.
ب ان مخأصر
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AMAGOUR GAZ
SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مع 
شريك  ح د

بلرتسما2 بالجأماعي : 10.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : بلدية آيت ب يحيى 
حجامة، آيت م �سى كلم 6، طريق 

س دي عبد بلرزبق، ت فلت
زيادة لتسما2 بلشركة

تعديل في بلنظام برسا�سي
إصالح  تحديث بلنظام برسا�سي

بلقربلبت) تحكام  بم جب  (- (1
بالسأثنائ ة بلصادلة في)22)تغسطس)
للشريك بل ح د في بلشركة) (،2022
 AMAGOUR GAZ SARL بملسماة)
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  (AU
 10.000 برتسما2) شريك  بحد  مع 
دلهم،)مقرها بالجأماعي في بلدية آيت)
(،6 آيت م �سى كلم) ب يحيى حجامة،)
ت فلت،) بلرزبق،) عبد  طريق س دي 

تقرل ما يلي):

في) حال ا  بملحدد  بلرتسما2  تن 
10.000)دلهم مقسم إلى)100)حصة)
للحصة،) دلهم  (100 بسم ة) بق مة 
زيادتها) سيأم  بالكامل،) مدف عة 
ل صبح) دلهم  (1.190.000 بمبلغ)
1.200.000)دلهم،)بإحدبث)11.900 
دلهم) (100 بق مة) جديدة  حصة 
بعض) مقاصة  طريق  عن  منها  لكل 
بملدينة  بلسائلة  بلدبئنة) بلذمم 
بل ح د) بلشريك  بها  يحأفظ  بلتي 
بلحسابات) خال2  )من  بلشركة) في 

بلجالية(.
من) (7 (6  9الأالي تعديل بملادتين)

بلنظام برسا�سي.
مربجعة بلنظام برسا�سي للشركة)

 تحديثه.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (2
بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة بالخميسات)
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (12 بأاليخ)

.323
ملخص قصد بلنشر
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KADMED
 SARL

بلسجل بلأجالي : 330163
فسخ بلشركة

بم جب عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
2022)قرل شركاء)بلشركة) 16)فبربير)

ما يلي):
بلفسخ) على  بملصادقة  تمت  (- (1
من) ببأدبء) للشركة  ر بنه  بلسابق 

تاليخه.
تع ين بلس دة ت مامة بلفق ه) (- (2

مصف ة للشركة.
جم ع) بلعام  بالجأماع  يمنح  (- (3
للقان ن) بر سع  فقا  بلصالح ات 
جم ع) لأنف ذ  بلأجالية   بملمالسات 
بإلجربءبت بلشكل ة للحل بملذك ل من)

تجل):
بلتي) بلفق ه،) ت مامة  بلس دة 
يمكنها على  جه بلخص ص مباشرة)
إجربءبت إدبلية للشركة  شطبها من)
بلسجل بلأجالي للمحكمة بلأجالية)

بالدبل بلب ضاء.

بالأصف ة  بالحأفاظ) بلق ام 
برص 2) تحق ق  بعد  بالحسابات 

 تس ية بملطل 9ات.

سيأم ت زيع برص 2 بلفائضة بين)

بلشركاء)بالطريقة بلتي ير نها مناسبة.

بالدبل) بلأصف ة  تحديد مقر  (- (2

بلب ضاء)15،)شالع عين بلشفاء)سابقا)

ليبيرب بيديا2،)ب لك ن،)بلدبل بلب ضاء.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالدبل بلب ضاء)ي م)27)ماي)

2022)تحت لقم)825599.
ب ان مخأصر
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NIAMALAK TRAVAUX
 ش.م.م ش. 

7 زنقة 62، حي بلفأح، خن فرة

تشغا2 مخألفة - مفا ضة

نص بلأأسيس 
بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 

2022)تم تأسيس شركة) 16)سبأمبر)

بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بامل بصفات بلأال ة):)

 NIAMALAK شركة) (: بلتسم ة)

.TRAVAUX

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محد دة بشريك  ح د.

حي) (،62 زنقة) (7 (: بملقر بالجأماعي)

بلفأح،)خن فرة.

بلغرض):)تشغا2 مخألفة)-)مفا ضة.)

 بلرتسما2):)حدد في)100.000)دلهم)

حصة م زعة على) (1000 إلى) م زع 

بلشكل بلأالي):

بن بالي م ل د)1000)حصة.

بلتس ير):)تس ير بلشركة من طرف)

غير) ملدة  ذلك  م ل د  بالي  بلس د 

محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

21)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/215 

بلسجل بلأجالي لقم)2521.

91 P

STE F.H.S TRANS
SARL

حي بملصلى كاف بلنس ل، خن فرة

غير) بجأماع  محضر  بمقأ�سى 

تم) (2022 سبأمبر) (26 بأاليخ) عادي 

بتخاذ بلقربلبت بلأال ة):

حصة) (667 تف يت) (: (1 بلقربل)

من حصص بلس د بحمد حمدي ي)

بق مة)100)دلهم للحصة لفائدة كل)

بلس د حمدي ي صالح  بلس د) من 

لتسما2) يصبح  لكي  نب ل،) صبري 

بلشركة م زع كاآلتي):

بلس د صبري نب ل)1000)حصة)؛

بلس د حمدي ي صالح)1000)حصة.

بسأقالة بلس د بحمد) (: (2 بلقربل)

حمدي ي من منصبه كمسير للشركة)

حمدي ي) صالح  بلس د   تع ين 

 بلس د صبري نب ل مسيرين للشركة)

 ذلكلمدة غير محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

28)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/225 

بلسجل بلأجالي لقم)2213.

92 P

STE AZOURKOU PROMO
SARL

9 حي بملهأد ن، خن فرة

غير) بجأماع  محضر  بمقأ�سى 

تم) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ) عادي 

بتخاذ بلقربل بلأالي):

بسأقالة بلس د تي ب) (: (1 بلقربل)

بعسكري من منصبه كمسير بلشركة)

مسير) بل ت م  محمد  بلس د   تع ين 

للشركة  ذلك ملدة غير محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

26)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/223 

بلسجل بلأجالي لقم)3367.

93 P
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 COMPLEXE AARAB
SERVICES
 ش.م.م ش. 
مركب س احي

تسكا2 تف ناست بيت إسحاق، 
بلقباب، خن فرة
نص بلأأسيس 

بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة) (2022 سبأمبر) (2
بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بامل بصفات بلأال ة):)
 COMPLEXE شركة) (: بلتسم ة)

.AARAB SERVICES
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محد دة بشريك  ح د.
بملقر بالجأماعي):)تسكا2 تف ناست)

بيت إسحاق،)بلقباب،)خن فرة.
بلغرض):)مركب س احي.)

 بلرتسما2):)حدد في)100.000)دلهم)
حصة م زعة على) (1000 إلى) م زع 

بلشكل بلأالي):
زه ل بعربب)1000)حصة.

بلتس ير):)تس ير بلشركة من طرف)
بلس دة زه ل تعربب  ذلك ملدة غير)

محددة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)
بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 
21)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/213 

بلسجل بلأجالي لقم)2537.
93P مكرر

BRESTSOFT
 ش.م.م ش. 

تاجر مسألزمات بملكاتب، تجهزة 
بلكمب  تر، بملعدبت بلأقن ة، 

بلشبكات  بلبربمج - تشغا2 مخألفة 
- مفا ضة

بلطابق بلسفلي لقم 22، تجزئة 
بل من، خن فرة
نص بلأأسيس 

بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2022)تم تأسيس شركة) 22)سبأمبر)
بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بامل بصفات بلأال ة):)

.BRESTSOFT(بلتسم ة):)شركة

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محد دة بشريك  ح د.

بلطابق بلسفلي) (: بملقر بالجأماعي)
لقم)22)تجزئة بل من،)خن فرة.

مسألزمات) تاجر  (: بلغرض)

بملعدبت) تجهزة بلكمب  تر،) بملكاتب،)

بلأقن ة،)بلشبكات  بلبربمج)-)تشغا2)

مخألفة)-)مفا ضة.

 بلرتسما2):)حدد في)100.000)دلهم)

حصة م زعة على) (1000 إلى) م زع 

بلشكل بلأالي):

بنس بلجب لي)1000)حصة.

بلتس ير):)تس ير بلشركة من طرف)

بلس د بنس بلجب لي ذلك ملدة غير)

محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

29)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/229 

بلسجل بلأجالي لقم)2559.

94 P

STE M’RIRT SERVICES
SARL

لقم 27 مركب تجالي محمد 

بلخامس، مريرت، خن فرة

غير) بجأماع  محضر  بمقأ�سى 

تم) (2022 سبأمبر) (20 بأاليخ) عادي 

بتخاذ بلقربلبت بلأال ة):

حصة) (3000 تف يت) (: (1 بلقربل)

مربد) بلصالحي  بلس د  حصص  من 

 100 بق مة) تمين  بلصالحي   بلس د 

دلهم للحصة لفائدة بلس د بلصالحي)

بلشركة) لتسما2  يصبح  لكي  بملهدي 

م زع كاآلتي):

 6000 بملهدي) بلصالحي  بلس د 

حصة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ) بخن فرة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

28)سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/227 

بلسجل بلأجالي لقم)1785.

95 P

AGITALYS MAROC

SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتس بملا2 : 100.000 دلهم

 RC : 127367

تصف ة شركة
بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 

18)تغسطس)2021،)تقرل ما يلي):

بلأصف ة) بلعام  بلجمع  قرل 

بملسبقة للشركة.

بلس دة) تع ين  بلعام  بلجمع  قرل 

بلجنس ة،) مغر9 ة  حمدي،) تسماء)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 

لقم)U151688)كمصفي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

سبأمبر) (28 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022)تحت لقم)127367.

96 P

SUN MEDICAL SERVICES

SARL AU

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ذبت شريك  ح د بامل بصفات بلأال ة):

 SUN MEDICAL (: بلتسم ـــــة)

 .SERVICES

م بد  مسألزمات) ب ع  (: بلهدف)

بلشبه ص دالن ة.

إقامة إيدن،)سع د حجي،) (: بملقر)

عمالة)E)محل)2،)سال.

بملدة):)99)سنة من تاليخ بلأأسيس.

دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم م زعة كالأالي):

محمد نزبل حادق)1000)حصة.

بلتس ير):)محمد نزبل حادق.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بسال)7)سبأمبر)2022)تحت)

بالسجل) بلأق  د  لقم  (39522 لقم)

بلأجالي)36659.

97 P

AMCHATEX
ش.م.م

زنقة بلع  ن، لقم 1372، حي بلرحمة، 

سال

حل مسبق للشركة
قرل) (2022 ي ل  ) (2 بأاليخ) (- (I

ش.م.م) (AMCHATEX شركة) شركاء)

بما يلي):

حسابات) على  بملصادقة  (- (1

بلشركة بملنته ة)31)ديسمبر)2021)منح)

إبربء)تام  نهائي للمسير على تس يره.

لشركة) بملسبق  بلحل  (- (2

من) ببأدبء) ش.م.م  (AMCHATEX

مكان) 2022) تحديد  ي ل  ) (2 ي م)

بلأصف ة باملقر بالجأماعي.

3)-)تع ين بلس د مرني عبد بلحك م)

كمصفي لشركة)AMCHATEX)ش.م.م.

تم بإليدبع) (: بإليدبع بلقان ني) (- (II

بلقان ني لدى كأابة بلضبط باملحكمة)

بالبأدبئ ة بسال ي م)27)سبأمبر)2022 

تحت لقم)39693.

98 P

CASA PLACETTE
SARL AU

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I

تمت) (2022 تكأ 9ر) (3 ي م) بالر9اط 

لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 

بشريك  ح د،) بملسؤ ل ة  محد دة 

لها بلخصائص بلأال ة):

.CASA PLACETTE(:(بلتسم ة

ت ليد) تعما2،) إدبلة  (: بلهدف)

 9 ع  خدمة برطعمة  بملشر 9ات في)

بمل قع ت  لنقلها بع دب.

بملقر بالجأماعي):)59)شالع ببن سينا،)

شقة لقم)11،)تكدب2،)بلر9اط.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

بلس دة حنان عم ل كباس.
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من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
غاية)31)ديسمبر.

تم بإليدبع بلقان ني  تسج ل) (- (II
بلشركة بالسجل بلأجالي للمحكمة)
بلأجالية بالر9اط بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022 

تحت لقم)129297.
99 P

CHEZ BA MAMOUN
SARL AU

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I
تمت) (2022 تكأ 9ر) (3 ي م) بالر9اط 
لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 
بشريك  ح د،) بملسؤ ل ة  محد دة 

لها بلخصائص بلأال ة):
 CHEZ BA (: بلتسم ة)

.MAMOUN
ت ليد) تعما2،) إدبلة  (: بلهدف)
 9 ع  خدمة برطعمة  بملشر 9ات في)

بمل قع ت  لنقلها بع دب.
بملقر بالجأماعي):)59)شالع ببن سينا،)

شقة لقم)11،)تكدب2،)بلر9اط.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.
بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.
بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

بلس دة حنان عم ل كباس.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

غاية)31)ديسمبر.
تم بإليدبع بلقان ني  تسج ل) (- (II
بلشركة بالسجل بلأجالي للمحكمة)
بلأجالية بالر9اط بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022 

تحت لقم)129296.
100 P

SOCOGESTION SARL
 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS
مكأب بلدلبسات  بلحسابات  بالستشالة

1)زنقة تفغانسأان،)لقم)2،)حي بملح ط،)بلر9اط

RENT A CAR NOW
SARL AU 

بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم بالر9اط،) (2022 سبأمبر) (19

 RENT(» تأسيس شركة)»ل نت ت كال نا(
A CAR NOW SARL AU)شركة ذبت)
بملسؤ ل ة بملحد دةللشريك بل ح د)

 خصائصها كالأالي):)
»ل نت ت كال نا «) (: بسم بلشركة)

.RENT A CAR NOW SARL AU
مضم ن بلشركة):)كربء)بلس البت)

بد ن سائق.
 2 لقم) بف ال  قب   (: بلشركة) مقر 

زنقة عناب ة،)حي بلرياض،)بلر9اط.
 لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

مقسمة إلى)1000)حصة بق مة)100 
دلهم للحصة بل بحدة  كلها بح زة)

بلس د حرة ن ل بلدين.
تم تع ين بآلنسة) (: تس ير بلشركة)
كمسيرة  ح دة) فاطمة  بالة  ب الد 

للشركة.
تل9اح بلشركة):)بعد خصم)5%)من)
برل9اح ي دع بلباقي في تصرف بلشريك)

بل ح د.
بلتسج ل) تم  (: بلأجالي) بلسجل 
بأاليخ) (163155 بلأجالي تحت لقم)
بلأجالية) باملحكمة  (2022 تكأ 9ر) (3

بالر9اط.
للب ان  بالستشالة

101 P

STE R.T.T.R TRANS
SARL AU

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة
بالر9اط) مؤلخ  محضر  بمقأ�سى 
بلق بنين) تم  ضع  (2022 تكأ 9ر) (2
برساس ة لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

ذبت بملميزبت بلأال ة):
بلهدف):)نقل بملسأخدمين.

زنقة) بملقا مة،) شالع  (: بملقر)
بلطابق) (،21 لقم) عمالة  بب دجان 

بلثالث،)عمالة)8،)بملح ط،)بلر9اط.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تك ين بلشركة.
بما) بملا2  لتس  حدد  (: بملا2) لتس 
على) مقسم  دلهم  (100.000 قدله)
دلهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
بلصند ق) في  لل بحدة،) دفعت 

بالجأماعي للشركة.

برل9اح) من  (%5 تؤخذ) (: برل9اح)
بلصاف ة للأأسيس بالحأ اطي.

بلحصص):)
 1000 بلس د بملصطفى بملكنا�سي)

حصة)؛
بملجم ع)1000)حصة.

تدبل بلشركة من طرف) (: بلتس ير)
بلس د بملصطفى بملكنا�سي ملدة غير)

محد دة.
بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم بلسجل بلأجالي)163175.
102 P

STE R-HUIT TRANSPORT
SARL AU

تك ين شركة محد دة بملسؤ ل ة
بالر9اط) مؤلخ  محضر  بمقأ�سى 
بلق بنين) تم  ضع  (2022 تكأ 9ر) (2
برساس ة لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

ذبت بملميزبت بلأال ة):
بلهدف):)نقل بلبضائع.

زنقة) بملقا مة،) شالع  (: بملقر)
بلطابق) (،21 لقم) عمالة  بب دجان 

بلثالث،)عمالة)8،)بملح ط،)بلر9اط.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تك ين بلشركة.
بما) بملا2  لتس  حدد  (: بملا2) لتس 
على) مقسم  دلهم  (100.000 قدله)
دلهم) (100 بنسبة) حصة  (1000
بلصند ق) في  لل بحدة،) دفعت 

بالجأماعي للشركة.
برل9اح) من  (%5 تؤخذ) (: برل9اح)

بلصاف ة للأأسيس بالحأ اطي.
بلحصص):)

 1000 بلس د بملصطفى بملكنا�سي)
حصة)؛

بملجم ع)1000)حصة.
تدبل بلشركة من طرف) (: بلتس ير)
بلس د بملصطفى بملكنا�سي ملدة غير)

محد دة.
بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم بلسجل بلأجالي)163077.
103 P

ORIGINALE TRAITEUR
SARL AU 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ش.ذ.م.م ش. 

ذبت بلرتسما2 : 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : تجزئة بلسعادة، 

بملحل لقم 72، عين عأ ق، تمالة
بلعام) بلجمع  مدب لة  بعد 
 2022 سبأمبر) (20 ل  م) بالسأثنائي 
قرل تفك ك بملسبق للشركة   ضعها)

على بلأصف ة.
كمأم ل) بلعام  بلجمع  عين 
عيشا ي) إيمان  بلس دة  للأصف ة 
بجم ع) تمأعيها  مع  للشركة  كمسيرة 
عمل ة) إنهاء) قصد  بلصالح ات 
بمل بلد  برص 2) بلأصف ة  تحق ق 

بمل ج دة.
تجزئة) في  بلأصف ة  مقر  حدد 
بلسعادة،)بملحل لقم)72،)عين عأ ق،)

تمالة.
تم بإليدبع بلقان ني بكأابة بلضبط)
بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة   باملحكمة 

30)سبأمبر)2022)تحت لقم)9001.
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L&M WORLD
SARL

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة بامل بصفات بآلت ة):

.L&M(WORLD(:(بلتسم ة
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
بلغرض بالجأماعي):)مقهى.

محل) (86 لقم) (: بالجأماعي) بملقر 
لقم)1)تجزئة بلحديقة،)لع ايدة،)سال.
بملدة):)99)سنة من تأسيس بلشركة.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 
حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 
دلهم) (100 فئة) من  بجأماع ة 
لل بحدة،)محرلة من طرف بلشركاء):

حصة) (500 بيي) بل اس  بلس د 
بجأماع ة)؛

500)حصة) بلس د محمد كر9 ب)
بجأماع ة)؛
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بملجم ع)1000)حصة بجأماع ة.

تم تع ين بلس د بل اس) (: بلتس ير)

بيي  بلس د محمد كر9 ب كمسيرين)

للشركة ملدة غير محددة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

تم بإليدبع بلقان ني بكأابة بلضبط)

بسال  بملسجلة) بالبأدبئ ة  باملحكمة 

 36173 بالسجل بلأجالي تحت لقم)

بأاليخ)27)ي ن  )2022.
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HG GUARMAJ SERVICES
SARL AU

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

شركة بامل بصفات بآلت ة):

 HG GUARMAJ (: بلتسم ة)

.SERVICES

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.

تشغا2) (: بالجأماعي) بلغرض 

مخألفة  بلبناء.

بلنهضة،) قطاع  (: بملقر بالجأماعي)
زنقة ب يزكربن،)لقم)1812،)لع ايدة،)

سال.

بملدة):)99)سنة من تأسيس بلشركة.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 

حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 

دلهم) (100 فئة) من  بجأماع ة 

لل بحدة،)محرلة من طرف بلشركاء):

بلس د حمزة كرماج)1000)حصة)

بجأماع ة.

تم تع ين بلس د حمزة) (: بلتس ير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  كرماج 

محددة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

تم بإليدبع بلقان ني بكأابة بلضبط)

بسال  بملسجلة) بالبأدبئ ة  باملحكمة 

 36781 بالسجل بلأجالي تحت لقم)

بأاليخ)26)سبأمبر)2022.
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BRAHMA MARKET
SARL

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة بامل بصفات بآلت ة):

.BRAHMA MARKET(:(بلتسم ة
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.
لب ع) محل  (: بالجأماعي) بلغرض 

بمل بد بلغذبئ ة.
(،1 لقم) محل  (: بالجأماعي) بملقر 

د بل بلبربهمة،)سال.
بملدة):)99)سنة من تأسيس بلشركة.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 
حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 
دلهم) (100 فئة) من  بجأماع ة 
لل بحدة،)محرلة من طرف بلشركاء):

حصة) (20 بلأاقي) سلمى  بلس دة 
بجأماع ة)؛

حصة) (980 بلس د م �سى قماش)
بجأماع ة)؛

بملجم ع)1000)حصة بجأماع ة.
بلتس ير):)تم تع ين بلس دة سلمى)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  بلأاقي 

محددة.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.
تم بإليدبع بلقان ني بكأابة بلضبط)
بسال  بملسجلة) بالبأدبئ ة  باملحكمة 
 36783 بالسجل بلأجالي تحت لقم)

بأاليخ)26)سبأمبر)2022.
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 CENTRE OULAD OUJIH
 DES LANGUES ET SOUTIEN

SCOLAIRE PRIVE
SARL

تف يت حصص
بلغير) بلعام  بلجمع  لقربلبت  تبعا 
 2022 تغسطس) (17 بأاليخ) بلعادي 

تقرل ما يلي):
تف يت):

تمين) للس د  حصة ممل كة  (300
ب ليش لصالح بلس دة بلزهرة بليزيدي)؛

فهد) للس د  ممل كة  حصة  (300
بلش بي لصالح بلس دة بلزهرة بليزيدي)؛
نادل) للس د  حصة ممل كة  (300
بلش بي لصالح بلس دة بلزهرة بليزيدي.

من بلنظام) (7  تقرل تعديل بملادة)
برسا�سي بملأعلق برتس بملا2.

بسأقالة بلس د تمين ب ليش  فهد)
تس ير) من  بلش بي  بلش بي  نادل 
بلزهرة) بلس دة  بلشركة  تع ين 

بليزيدي كمسيرة للشركة.
تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة.

تحديث بلنظام برسا�سي.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
 2022 سبأمبر) (26 بالقن طرة بأاليخ)

تحت لقم)92707.
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METEO TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
لتسما2) لفع  تم  (2012 ديسمبر) (22
إلى) دلهم  (100.000 من) بلشركة 

500.000)دلهم.
بلبدل،) إقامة  (: بالجأماعي) مقرها 
بلطابق) (،2 منز2) (86 عمالة) (9 تجزئة)

بلثاني،)بلدبل بلب ضاء.
 100.000 (: لفع لتسما2 بلشركة)

دلهم إلى)500.000)دلهم.
تم تع ين بلس د) (: تس ير بلشركة)
لحسن ب ن بدل كمسير للشركة ملدة)

غير محد دة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
لقم) تحت  بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

526028)بأاليخ)8)تبريل)2012.
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METEO TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
تم تأسيس بلشركة) (2012 يناير) (16
بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 ح د لتسمالها)100.000)دلهم.

شالع) (،766 (: بالجأماعي) مقرها 

محمد بلسادس بلطابق بلثاني)

.METEO TRAVAUX(:(بلتسم ة

بلهدف):)تشغا2 بلبناء.

ي م) من  ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس.

(: ( للشركة) ( بلرتسما2 بالجأماعي)

 100 إلى) مقسمة  دلهم  (100.000

دلهم لكل حصة.

تم تع ين بلس د) (: تس ير بلشركة)

لحسن ب ن بدل كمسير للشركة ملدة)

غير محد دة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

لقم) تحت  بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

00526028)بأاليخ)18)يناير)2012.
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DURA PRO
ش.م.م.ش. .

بلرتسما2 بالجأماعي 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : عمالة 30، بلشقة 

8 زنقة م الي تحمد بل ك لي حسان، 

بلر9اط

تعديل
بمقأ�سى بلجمع بلعام بلغير عادي)

 2022 تغسطس) (23 بأاليخ) بملنعقد 

قرل شركاء)شركة)DURA PRO)مايلي):

حل بلشركة مسبقا):

قرل) عادي  بلغير  بلعام  بلجمع 

 DURA PRO مسبقا) بلشركة  حل 

ش.م.م.ش. .

بلجمع) (: بلشركة) بحل  بملكلف 

بلعام بلغير عادي قرل تكل ف بلس د)

بمجاهد لضا بحل بلشركة مسبقا.

بلعام) بلجمع  (: بلشركة) مقر حل 

بلغير بلعادي قرلحل بلشركة مسبقا)

زنقة) (8 بلشقة) (30 عمالة) (: بالعن بن)

م الي بحمد بل ك لي حسان،)بلر9اط.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية  باملحكمة 

25/09/2022))تحت لقم)129219 .

111 P
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VOUSSOIR
ش.م.م.ش. 

بلرتسما2 بالجأماعي : 2000.000 
دلهم 

بملقر بالجأماعي : حي بالندلس شالع 
عبد بلرح م ب عب د بلرقم 69 سال

تعديل
بلغير) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
بلعادي بملنعقد بأاليخ)06/09/2022 
  VOUSSOIR شركة) شركاء) قرلب 
برندلس) حي  (: بلأالي) بلعن بن  تحت 
شالع عبد بلرح م ب عب د بلرقم)69،)

سال،)ما يلي):
بلزيادة في بلرتسما2):)يقرل بلجمع)
بلعام بلزيادة في بلرتسما2 بالجأماعي)
بلحساب) من  (3000.000.00
 1.000.000 إلى) إضافتها  بلجالي   
بالجأماعي) بلرتسما2  ل صبح  دلهم 

2.000.000))دلهم.
تم تقس م بلحصص على بلشكل)

بلأالي):
حصة) (20000 (: عبد بلعالي نعام)

بجأماع ة.
حصة) (20000 (: بملجم ع)

بجأماع ة
تم تقس م لتس بملا2 بلشركة على)

بلشكل بلأالي):
عبد بلعالي نعام)2000000)دلهم.

بملجم ع):)2000000)دلهم.
بملجم ع):))20000)دلهم

للشركة) بلقان ني  بل ضع  تم 
حسب بلفصل)5-96.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تاليخ) في  بسال  بالبأدبئ ة  باملحكمة 

26/09/2022)تحت بلرقم)39669.
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BAMAFLEX
SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
ذبت بلشريك بل ح د

بلرتسما2 قدله : 100.000 دلهم
مقرها : لقم 206 حي بلنهضة س دي 

عال2 بلبحرب ي
ب ع حصص تع ين مسير جديد

في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 

بلس د) قرل  (2022 سبأمبر) (7  

بل ح د) بلشريك  (: بلعزمي) بشير 

 1000 كلها) حصصه  ب ع  بالشركة 

بلعزمي. لش د  للس د  حصة 

في مؤلخ  محضر   بم جب 

بلس د) تع ين  تم  (2022 سبأمبر) (7

بلعزمي كمسير جديد   ح د) لش د 

بشير) بلس د  بسأقالة  بعد  للشركة 

بلعزمي.

لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحص م زعة على بلشكل)

بلأالي):

لش د بلعزمي):)1000)حصة.

بلعزمي) لش د  بلس د  تع ين  تم 

مسير للشركة ملدة غير محد دة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بت فلت  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)291.
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STE GRISSAFEN
SARL

736 Hay(Elmanzeh(CYM(Rabat

تشط ب
بم جب محضر بجأماع بلجمع ة)

بلعامة غير بلعادية بملأعلق بالشركة)

 2019 ن فمبر) (13 بأاليخ) بملنعقدة 

 2019 بملسجلة بأاليخ فاتح ديسمبر)

في) GRISSAFEN SARL) بل بقعة 

بملكأب بملسجل لقم)736)حي بملنزه ح)

ي م بلر9اط  تقرل مايلي):

-)بإلقفا2 بملهائي للأصف ة  ت زيع)

لض د بلأصف ة.

بملصفي بلس د بإلدلي�سي) إعفاء) (-

خالد من  اليأه بإعفائه.

بملحكمة) في  قان ني  إيدبع  (-

بلأجالية بالر9اط تحت لقم)115750 

بأاليخ)22)ي ن  )2021.
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 STE HOW AND WHEN
CENTER

SARL
580 حي بلسال في بلطابق بر 2

تشط ب
بالجأماع) محضر  لشر ط   فقا 
بالشركة) بملأعلق  بلعادي  غير  بلعام 
عقد) (How and when center sarl
في)6)ماي)2015)مسجل في)22)ن فمبر)

.2021
 secteur hay salam 1er étage
salé)بمل ج د في بملكأب بملسجل)580 

تقرل مايلي):
للأصف ة  ت زيع) نهائي  إغالق  (-

لص د بلأصف ة.
بلس د) بملصفي  عن  بإلفربج  (-
طل  ة ببربه م من  اليأه بإبربء)ذمأه.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع 
بأاليخ) (39128 برقم) بسال  بلأجالية 

23)ي ن  )2022.
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دي بن برسأاذة إيمان جمجمي م ثقة ببن)

سل مان

شالع بلحسن بلثاني،)بلعمالة)21،)بلطابق)2،)

بلرقم)5

شركة ديار امين
DIYAR AMINE

شركة محد دة بملسؤ ل ة
لتسمالها 110.000 دلهم

مقرها : بلدبل بلب ضاء، 15 زنقة ب ير 
بالبن س دي بل  ط

سجلها بلأجالي بالدبل بلب ضاء لقم 
260827

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بالدبل) بإلمضاء) بملصحح  بالسأثنائي 
2022،)عين) 18)ماي) بأاليخ) بلب ضاء)
من) كل  تمين«) »ديالر  شركة) شركاء)
بلس د تحمد ب حم د بلحامل لبطاقة)
(،BE628889 بل طن ة) بلأعريف 
بلس د محمد جبلي بلحامل لبطاقة)
 BK76722 بل طن ة) بلأعريف 
 بلس د ن ل بلدين بلعثماني بلحامل)
 BK32556(لبطاقة بلأعريف بل طن ة
تلتزم) ح ث  للشركة،) كمسيرين 
بلشركة تجاه برغ ال بأ ق ع بملسيرين)

على بلشكل بلأالي):

بلس د) من  لكل  مشترك  ت ق ع 

بلدين) ن ل  ب حم د  بلس د  تحمد 

بلعثماني.

ت  ت ق ع مشترك لكل من بلس د)

بلدين) ن ل  جبلي  بلس د  محمد 

بلعثماني.

للجمع) لسمي  محضر  بمقأ�سى 

تلقأه) عادي  بلغير  بالسأثنائي  بلعام 

م ثقة) جمجي،) إيمان  برسأاذة 

تغسطس) (11 بأاليخ) ببنسل مان 

 DIYAR تمين) ديال  لشركة  (،2022

شركة محد دة بملسؤ ل ة) (،AMINE

تأصدق) تن  على  بلشركاء)  بفق 

بآلنسة زينب مر�سي،)بآلنسة خديجة)

مر�سي،)بلس د سعد مر�سي  بآلنسة)

بلحصص) من  بجزء) مر�سي  خ لة 

بلشركة) في  لهم  بملنجزة  بالجأماع ة 

 »DIYAR AMINE(بملسماة)»ديال تمين

 بملقدلة في)1,25)سهم لفائدة بلس دة)

م نة عاشر.

ح ث تن بلصدقة بملذك لة تعاله)

تم إبربمها بين بآلنسة زينب مر�سي،)

بلس د) مر�سي،) خديجة  بآلنسة 

سعد مر�سي،)بآلنسة خ لة  بلس دة)

بمقأ�سى عقد ت ث قي) م نة عاشر،)

تلقأه برسأاذة إيمان جمجي،)م ثقة)

ببنسل مان،)11)تغسطس)2022.

إنه بأاليخ)11)تغسطس)2022)تم)

بعأماد نظام تسا�سي جديد لشركة)

شركة) (»DIYAR AMINE »ديال تمين)

محد دة بملسؤ ل ة.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

 2022 سبأمبر) (28 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839502.
بمثابة مقأطف  9 ان

برسأاذة إيمان جمجي

م ثقة ببن سل مان
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GEODESK
SARL AU

نقل بملقر بالجأماعي للشركة
بأاليخ) مؤلخ  قربل  بمقأ�سى 

بملقر) نقل  تم  (،2021 ديسمبر) (29

بالجأماعي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

ذبت بلشريك بل ح د ذبت بملميزبت)

بلأال ة):

بلتسم ة):)جي ي ديسك.

مسح) مهندس  (: بلشركة) غاية 

برلب�سي.

بملقر) نقل  (: بالجأماعي) بملقر 
زنقة) (9 لقم) من  للشركة  بالجأماعي 

2)بلر9اط حسان) ف ك ك بلشقة لقم)

 76 بلشقة لقم) (2 بملسال) إلى تجزئة 

طريق آسفي مربكش.

بلشركة) تس ير  يأ لى  (: بلتس ير)

بلس د ي سف  ن بر مغربي مزدبد في)

س دي بن ل بأاليخ)12)ن فمبر)1988 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

CM 169922) بلساكن) لقم) تحت 

باعأباله) بن ل  في س دي  برن بل  بحي 

غير) ملدة  بل ح د  بملسير  بلشريك 

محد دة.

بإليدبع) تم  (: بلأجالي) بلسجل 
بلجه ي) بملركز  لدى  بلقان ني 

بلضبط) بمربكش  كأابة  لالستثمال 

بمربكش) بلأجالية  باملحكمة 

(: تحت لقم) (2022 ي ن  ) (16 بأاليخ)

.2022/6583/136868

من تجل بلخالصة  بلب ان

117 P

STE TIMAKSAOUINE
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : فدبن ت مكسا ين 

بيت عبد هللا بيت ب مناصف جماعة 

 ق ادة بيت بيك  بلخميسات

تأسيس

مصحح) عرفي  عقد  بم جب 

سبأمبر) (5 بأاليخ) بإلمضاء) مسجل 

2022)تم بالتفاق على مايلي):

 STE TIMAKSAOUINE(:(بلتسم ة

.SARL

في) مقا 2  (: بالجأماعي) بلهدف 

تدبير بالسأغالالت بلفالح ة.

مغذي بملاعز  برغنام.

فدبن) (: بالجأماعي) بملقر 

بيت) هللا  عبد  بيت  ت مكسا ين 

ب مناصف جماعة  ق ادة بيت بيك )

بلخميسات.

بملدة بلزمن ة):)99)سنة ببادئ ي م)
بلأجالي) بالسجل  بلشركة  تسج ل 

تمديد) ت   بملسبق  تفك كها  ناعدب 

بملدة.

دلهم) تلف  مائة  (: بلرتسما2)

 100 1000)حصة بق مة) مقسمة إلى)

دلهم للحصة بل بحدة م زعة كالأالي):

 600 (: بليزيدي) بمبالك  بلس د 

حصة.

 200 (: بليزيد) سعدية  بلس دة 

حصة.

من) مسيرة  بلشركة  (: بلتس ير)

طرف بلس دة سعدية بليزيد بلحامل)

 X238073 لقم) بل طن ة  للبطاقة 

 ذلك ملدة غير محد دة.

بلسنة بملال ة):)بلسنة بملال ة تبأدئ)

من فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.

تم بإليدبع بلقان ني بكأابة بلضبط)

باملحكمة بالبأدبئ ة بالخميسات تحت)
لقم)337)بأاليخ)9)سبأمبر)2022.

بلسجل بلأجالي لقم):)29605.

118 P

LASFAC MAROC SARL
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2022 تغسطس) (25 بأاليخ) بلر9اط 

قد تم تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة)

بملحد دة.

.LASFAC MAROC(:(بلتسم ة

تشغا2) (: بالجأماعي) بلهدف 

مخألفة ت  بلبناء.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة.

 600 بلرحمان) ف دة عبد  بلس د 

حصة.

بلس دة ل لة بلعبالي)200)حصة.

من) ببأدبءب  سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.

بملقر):)لقم)06)بلعمالة)61)بلحمد)

02)عين عأ ق تمالة.

بملسير):)بلس دة ل لة بلعبالي.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

137369)باملحكمة بالبأدبئ ة بأمالة.

119 P

JB ENGINEERING
SARL

تبعا لقربلبت بلجمع بلعام للشركاء)

لشركة (2022 فبربير) (11  بأاليخ)

عن بنها) (JB ENGINEERING SARL  

إقامة) (13 عمالة) (3 شقة) (: بلأجالي)

معم لة سال.

تقرل مايلي):)

حل بلشركة.

تع ين بلس د ج بد بهل لي مصفي)

للشركة.

 3 شقة) بلأصف ة  مكان  تحديد 

عمالة)13)إقامة معم لة سال.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بسال) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.39723

120 P

H1 - 2B ARCHITECTES
SARL

تبعا لقربلبت بلجمع بلعام للشركاء)

H1- لشركة) (2022 2)سبأمبر) بأاليخ)

عن بنها) (2B ARCHITECTES SARL

بلأجالي):)زنقة  بد زيز بلطابق)3)شقة)

7)تكدب2 بلر9اط،)تقرل مايلي):

حل بلشركة
تع ين بلس د ل لى بنكر م مصفي)

للشركة.
:)زنقة  بد) تحديد مكان بلأصف ة)

زيز بلطابق)3)شقة)7)تكدب2 بلر9اط.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)

.129226
121 P

 ALA KHAWAYN
HOUSSAINI VETEMENT

SARL
بلعام) بلجمع  لقربلبت  تبعا 
للشركاء)بأاليخ)18)ماي)2022)لشركة)
 ALA KHAWAYN HOUSSAINI
VETEMENT SARL)عن بنها بلأجالي)
32)إقامة بلصفاء)شالع محمد) :)لقم)

بلخامس سال،)تقرل مايلي):
حل بلشركة

حس ني) بسماع ل  بلس د  تع ين 
مصفي للشركة.

 32 لقم) (: تحديد مكان بلأصف ة)
إقامة بلصفاء،)شالع محمد بلخامس.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بسال) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.39722
122 P

 CENTRE MOUMCOM
PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
عض   بحد

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 27)ي ل  )2022)فإن بلنظام برسا�سي)
لشركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
بلنح ) على  خصائصها  عض   بحد 

بلأالي):
 CENTRE MOUMCOM (: بسم)

.PRIVE
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
مسؤ ل ة محد دة ذبت عض   بحد.
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خدمات) (: بلشركة) غرض 
بالستشالبت بإلدبلية.

دعم) د لبت  بلأدليب  خدمات 
تدليب) لالمأحانات() )بلأحضير 

شخ�سي.
3)شقة) بلطابق) (: بملكأب بلرئي�سي)
شالع حسين صغير حي) (30 عمالة) (2

شماع  سال.
تك ينها) ي م  من  سنة  (99 (: بملدة)

بلنهائي.
تم تحديد لتس بملا2) (: لتس بملا2)
دلهم  هي مقسمة) (100.000 بمبلغ)
إلى تلف سهم)1000)سهم بق مة)100 

دلهم للسهم.
سهم) (1000 بلس دة فاطمة م م)

تشكل لتس ما2 بلشركة بالكامل.
بلتس ير):)تم تع ين بلس د فاطمة)
لقم) (CIN بلجنس ة) مغر9 ة  م م،)
لفترة غير) للشركة  مديرة  (J269702

محددة.
بلسنة بملال ة):)تبدت كل سنة مال ة)

في)1)يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)
بالبأدبئ ة بسال  مسجل في بلسجل)
بأاليخ) (36761 لقم) تحت   بلأجالي 

21)سبأمبر)2022.
123 P

 SOCIETE NOUR YOU
SERVICE
SARL AU

لتسمالها 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : إقامة فا2 فل لي 
عمالة 8 شقة لقم 36 سع د حجي، 

سال
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة بشريك  ح د
بأاليخ) بمقأ�سى عقد عرفي حرل 
تك ين) تم  بسال،) (2022 ي ن  ) (17
قان ن تسا�سي لشركة ذبت بملسؤ ل ة)
خصائصها) بشريك  ح د  بملحد دة 

كالأالي):
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

 NOUR YOU (: بلتسم ة)
.SERVICE SARL AU

بلهدف):)للشركة برهدبف بلأال ة):
ب ع برد بت بملكأب ة.

ب ع معدبت  تثاث بملكأب.
ب ع تجهزة بملعل م ات.

فا2) إقامة  (: بالجأماعي) بملقر 
36)سع د) 8)شقة لقم) فل لي عمالة)

حجي سال.
بملدة):)99)سنة ببأدبء)من تسج ل)

بلشركة بالسجل بلأجالي.
 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 
حصة ق مة) (1000 دلهم مقسم إلى)
كل  بحدة مائة دلهم كلها في ملك ة)
بلشريك بل ح د بلس د ن لة بلزي بني.
تم تع ين بلس دة ن لة) (: بلتس ير)
بلأعريف) لبطاقة  بلحاملة  بلزي بني 
مسيرة) (M252092 لقم) بل طن ة 

للشركة ملدة غير محد دة.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بسال) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
سجل) ( (2022 سبأمبر) (19 بأاليخ)

تجالي لقم)36735.
124 P

 USAID CREATIVE
ASSOCIATES SUCCURSALE
بملقر بالجأماعي : 13، شالع ت نكين 

دي ل جامع ت شن، بلر9اط
بلسجل بلأجالي لقم 87175

بلعام) بلجمع  قربلبت  على  بناء)
بلغير عادي بأاليخ)12)سبأمبر)2022،)

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة):
بسأقالة  إلغاء)ت ق ع بلس د فأحي)
لفرع) كمدير  منصبه  من  بلعشري 
 USAID CREATIVES ASSOCIATES

.SUCCURSALES
 CRIS ROBERT بلس د) تع ين 
لقم) بلسفر  ج بز  حامل  (REVAZ

526183193)كمدير جديد للفرع.
للق ام) صالح ات  إعطاء)

باإلجربءبت بلقان ن ة.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (27 بأاليخ)

.129177
قصد بلنشر  بإلعالن)

125 P

GLOBAL JET AIRWAYS
SARL

ش.م.م.
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر9اط تم) (2022 23)سبأمبر) بأاليخ)
إنجاز بلقان ن برسا�سي لشركة ذبت)

مسؤ ل ة محد دة مميزبتها كالأالي):
 GLOBAL JET (: بلتسم ة)

.AIRWAYS SARL
خدمات   : بالجأماع ة  برهدبف 
للمسافرين  بلج ي  بالنقل  مأعلقة 

 بلبضائع.
لتسما2 بلشركة : 100.000 دلهم 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

دلهم للحصة بل بحدة في ملك ة  :
بلس د : محمد بلقادلي بلحسني 

بل مني 300 حصة.
بلعسكي  بلزهربء  فاطمة  بلس دة 

300 حصة.
بلس د بدليس حن فة 200 حصة.

من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 
بلأأسيس بلنهائي.

زنقة   15 لقم   : بالجأماعي  بملقر 
بربطا2 بلشقة لقم 2 تكدب2 بلر9اط.

بلقادلي  محمد  بلس د   : بلتس ير 
محددة  غير  ملدة  بل مني  بلحسني 
لقم  بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
A632796  بلساكن ب 82 زنقة بني 
ب فربح تجزئة بلغند لي كلم 6، 500 

بلس ي�سي بلر9اط.
بلسنة بملال ة : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدب بر لى 

تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
للشركة  بلقان ني  بإليدبع  تم 
محكمة  لدى  بلأجالي  بلسجل  في 
بلأجالية بالر9اط تحت لقم 163161 

ي م 3 تكأ 9ر 2022.
126 P

STE MDCH MAROC
في مسجل  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم) قد  قن طرة،) (2022 سبأمبر) (12
 ضع بلقان ن برسا�سي لشركة تحمل)

بلخصائص بلأال ة):
.STE MDCH MAROC(:(بلتسم ة
ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة ذ  شريك  ح د.
برشغا2) (: بالجأماعي) بلهدف 

بملخألفة،)منشأة معدن ة.
تشغ ل  لشة بإلصالح  بمل كان كا)

بلعامة.
دلهم) (100.000 (: بملا2) لتس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)دلهم للحصة بل بحدة مقسمة)

كما يلي):
بلس د محمد ل مان)1000)حصة.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بلأأسيس.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
23،شالع تن ب2) (: بملقر بالجأماعي)
إقامة فل لي)11)مكأب لقم)2)م م زة)

بلقن طرة.
بلتس ير):)بلس د محمد ل مان.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
 2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بالقن طرة 

تحت لقم)66761.
127 P

STE AR7 COMPANY
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
شركاء) من  بسال  (2020 سبأمبر) (5

تقرل مايلي):
 7 بل) حصة لشركة  (500 تف يت)
ك 9اني من طرف بلس د دليس صابير)

إلى بلس د ل�سى محمد عل كي.
صابر) دليس  بلس د  بسأقالة 
مسير) عل كي  محمد  ل�سى   تع ين 

 بحد للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (29 ي م) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)32855.
128 P
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SONAJID
SARL AU

سجل تجالي بمكناس لقم : 20295

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لشريك  ح د
لتسمالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بلبسأان 2 عمالة 

ب شقة لقم 6  يسالن مكناس

قفل بلأصف ة
بلعام) بلجمع  محضر  إثر  على 

بالسأثنائي،)بملنعقد بأاليخ)6)سبأمبر)

2022)بمكناس،)تقرل مايلي):

للشركة) بإلدبلية  بلأصف ة  قفل 

 حذفها من بلسجل بلأجالي.

تبرئة بملصفي بلس د بملعطي نج د)
.I11292(:(لقم بطاقأه

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بمكناس)

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

.880

129 P

MAGHREBSYS
SARL AU

سجل تجالي بمكناس لقم : 38129

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لشريك  ح د
لتسمالها : 10.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : لقم 87 تجزئة بلير 

طريق بك لبي مكناس

قفل بلأصف ة
بلعام) بلجمع  محضر  إثر  على 

بالسأثنائي،)بملنعقد بأاليخ)6)سبأمبر)

2022)بمكناس،)تقرل مايلي):

قفل بلأصف ة بإلدبلية للشركة) (-

 حذفها من بلسجل بلأجالي.
بلغمالي) (: بلس د) بملصف ة  تبرئة 

.D992375(:(عبد هللا لقم بطاقأه

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بمكناس)

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (27 بأاليخ)

.870

130 P

SOCIETE EPARA.MA
بلسجل بلأجالي ملكناس

 لقم 29267

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
لتسمالها 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بملحل لقم 

3 بلعمالة 520 تجزئة لياض 

بإلسماعل ل ة - مكناس

قفل بلأصف ة
بلعام) بلجمع  محضر  إثر  على 

سبأمبر) (6 بالسأثنائي بملنعقد بأاليخ)

2022)مكناس تقرل مايلي):

للشركة) بإلدبلية  بلأصف ة  قفل 

 حذفها من بلسجل بلأجالي.
عل ي) بمللكي  (: بملصف ة) تبرئة 

.D726219(سك نة بطاقتها لقم

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بمكناس)

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)

.892

131 P

BRAYAN DISTRIBUTION
SARL

لشركة) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سجل) (BRAYAN DISTRIBUTION

تقرل) (2022 تغسطس) (25 بأمالة في)

مايلي):

-)ب ع جم ع بلحصص)850)حصة)

بلتي يمألكها بلس د عبد بللط ف بيت)

بن يعز إلى بلس د خال د معر ف.

للشركة) بلرئي�سي  بملقر  تح يل 
زعير) تجزئة  الد  (1379 لقم) (: من)

عين بلع دة إلى بلعمالة)9)شقة)3)حي)

بلرحمة سال.

بسأقالة بلس د عبد بللط ف آيت)

لشركة) كمسير  مهامه  من  يعز  بن 

 تع ين بلس د خال د معر ف مسير)

جديد للشركة).

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تغ ير 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  من 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إلى 

بشريك  ح د.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بأمالة بأاليخ)28)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)8985.
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ص ك  يست ش.م.م.
1)ملأقى شالع محمد بلدي لي  جما2 بلدين)

رفغاني،)شقة لقم)2)بلقن طرة
سجل تجالي لقم)25983)بلقن طرة

KH & MH
شركة محد دة بملسؤ ل ة
لتسمالها 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : طريق مهدية 
برنامج بلأيسير مأجر لقم 2 

مجمع سكني لقم 20، عمالة 121، 
بلقن طرة

سجل تجالي لقم 61585 بلقن طرة
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 28 بأاليخ) بملنعقد  بعأ ادي  بلغير 

ي ل  )2022،)قرل بلشركاء)مايلي):
خديجة) بلربحلة  إلبثة  إقربل 
بلهاشمي  بمل بفقة على  لثتها كشركاء)

جدد.
بلحدبد) محمد  بلس د  تع ين 
لقم) بلكندي  بلسفر  لج بز  بلحامل 
للشركة) بديل  كمسير  (GB766908

 ذلك ملدة غير محد دة.
تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ضبط بملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة)
2022،)تحت لقم) 27)سبأمبر) بأاليخ)

.92705
للخالصة  بلأذكير

بلتس ير
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شركة ايفنت بويلدينك
ش.م.م

بملقر بلرئي�سي : بلرقم 5 زنقة 7 ط 
2 ش 2 بلسعادة بلبرن �سي بلدبل 

بلب ضاء
لتس ما2 بلشركة : 100.000 دلهم

عادي) بلغير  بلعام  للجمع  تبعا 
قرل) (2021 ديسمبر) فاتح  بأاليخ 

بلشركاء)مايلي):

بلتسم ة):)شركة بيفنت ب يلدينك)

ش.م.م.

برشغا2) جم ع  (: بلهدف)

 بملقا الت.

 7 زنقة) (5 بلرقم) (: بلرئي�سي) بملقر 

بلسعاد  بلبرن �سي بلدبل) (2 2)ش) ط)

بلب ضاء.

بملدة):)99)سنة.

 100.000 (: بلشركة) ما2  لتس 

دلهم مقس مة إلى)1000)سهم بق مة)

100)دلهم للسهم.

بلط ب حم د ش)332)سهم.

عبد بملج د جبربن)333)سهم.

بلع ا�سي بله ل في):)333)سهم.

من) كل  تسم ة  تمت  (: بلتس ير)

بملج د) عبد  ت   حم د ش  بلط ب 

غير) ملدة  دبئمين  كمسيرين  جبربن 

محددة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 10 بأاليخ) بلب ضاء) بلدبل  بلأجالية 

ديسمبر)2021)تحت لقم)803967.
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شركة مازطكس
ش.م.م

بلسجل بلأجالي 277059

مازطكس) شركة  شركاء) قرل 

ش.م.م ذبت لتسما2)200.000)دلهم)

 3 بلزنقة) (126 مقرها بلرئي�سي بلرقم)

بلدبل) لش د  م الي  بلصناعي  بلحي 

بلب ضاء.)تقرل ما يلي):

بلرقم) (: من) بلرئي�سي  بملقر  تغ ير 

بلحي بلصناعي م الي) (3 بلزنقة) (126

 19 بلرقم) إلى  بلب ضاء) بلدبل  لش د 

203)حي م الي عبد هللا عين) بلزنقة)

بلشق بلدبل بلب ضاء.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بلب ضاء) بالدبل   بلأجالية 

لقم) تحت  (2022 تغسطس) (10  

.832176
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دي بن برسأاذ لحسن منق ش

بمل ثق بالر9اط

شالع عمر ببن بلخطاب،)عمالة)10،)شقة لقم)

6،)تكدب2)-)بلر9اط

بلهاتف):)0537772773 

بلفاكس):)0537772772

WEELLBEING AIM شركة

ش.ذ.م.م ش. 

لتسمالها 100.000 دلهم

بلكائن مقرها بالجأماعي بالر9اط - 

حسان، زنقة م الي بحمد بل ك لي، 

بلعمالة لقم 30، بلشقة لقم 8

تأسيس بلشركة
بم جب عقد م ثق مؤلخ في) (- (I

22)سبأمبر)2022،)تم تأسيس شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د،)مميزبتها كالأالي):

 »WEELLBEING AIM«(:(بلتسم ة

ش.ذ.م.م ش. .

نشاط) (: بالجأماعي) بلغرض 

بلأجم ل  بلتزيين،)باللشاد،)بلأدليب،)

بلأجم ل) منأجات  شربء) 9 ع 

بالحتربف ة  غيرها.

بملقر بالجأماعي):)بلر9اط)-)حسان،)

بلعمالة) بل ك لي،) زنقة م الي بحمد 

لقم)30،)بلشقة لقم)8.

في تحديدها  تم  (: بلشركة)  مدة 

 99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (: بلشركة) لتسما2 

100.000)دلهم.

تم تع ين بلس دة ل لى) (: بلتس ير)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  بنهم ،)

محد دة.

تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (- (I

تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

لقم129310) تم) تحت  (2022

بلأق  د بالسجل بلأجالي تحت لقم)

.163169
مقأطف  9 ان

برسأاذ لحسن منق ش،)م ثق بالر9اط
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 STE SAMI RACHID

ACCONTING
SARL AU

تأسيس
 26 بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس) بالر9اط،) (2022 سبأمبر)

شركة تحمل بلخصائص بلأال ة):

 STE SAMI RACHID (: بلتسم ة)

.ACCONTING SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

محاسب) (: بالجأماعي) بلهدف 

معأمد.

باملحاسبة) بملأعلقة  برعما2 

 تأسيس بلشركات  تح يل بلشركات)

 مخألف بلأعديالت بلقان ن ة.

بملحاسب ة) بإلشربف  بلرقابة 

 بملال ة  بإلدبلية  بلأنظ م ة.

بلقان ن ة) بالستشالة  بملصاحبة 

 بالقأصادية  بملال ة  بلضريب ة)

 بالجأماع ة  بلأنظ م ة  بلأجالية.

بالستشالة  بملصاحبة) مهام 

بلقطاع) من  بلشركاء) مع   بلأفا ض 

بلخاص  بلعام.

إنجاز دلبسات جد ى بملشاليع.

بلأدليب  بإلشربف  بلأ ج ه.

من) شكل  تي  في  بملشالكة 

برشكا2،)بما في ذلك بالندماج في تي)

بتحاد  غيرها) ب   ت  مجم عة  شركة 

بملربد) ت   بملؤسسة  بلجمع ات  من 

إنشاؤها.

 صفة عامة كل بلعمل ات بملال ة)

 بلصناع ة  بلأجالية،) بلفالح ة)

لها) بلتي  بلعقالية   بلعقالية  غير 

بتصا2 مباشر ت  غير مباشر بالهدف)

بالجأماعي.

بملقا مة) شالع  (: بالجأماعي) بملقر 
 9 بلشقة) (21 عمالة) تبدجان  زنقة 

بلطابق بلثالث حي بملح ط بلر9اط.

بملدة):)99)سنة.
دلهم) (20.000 (: لتسما2 بلشركة)

 100 200)حصة من فئة) مقسم إلى)

دلهم.

بلتس ير):)بلس د سامي لش د ملدة)

غير محد دة.

بلسنة بملال ة):)تبدت من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: برل9اح)

بالحأ اط بلقان ني بلفائض يأصرف)

ف ه حسب قربل))بلشركاء.

 163165 (: بلأجالي) بلسجل 

بلر9اط.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني باملحكمة بلأجالية بالر9اط)

3)تكأ 9ر)2022)تحت قم)129308.
من تجل بالسأخالص  بلب ان
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GALAXY LF
SARL

شركة محد دة بملسؤ ل ة 
لتسمالها 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : لقم 2 زنقة 

تازناخت حي بلفرح سال 

تــأسـيس شـركـة
بأاليخ) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 

ق بنين) تم  ضع  (2022 سبأمبر) (21

بلشركة ذبت بملميزبت بلأال ة):

.GALAXY LF SARL(:(بلتسم ة

بلشكل بلقان ني):)شركة محد دة)

بملسؤ ل ة)

بلغرض بالجأماعي بإيجاز):)

مقا لة نقل بلبضائع.

بلعمل ات) جم ع  عامة  بصفة 

بلخدمات بلصناع ة بلأجالية بملال ة)

بطريقة) بملرتبطة  بلعقالية  بملنق لة 

بالهدف) مباشرة  غير  ت   مباشرة 

بالجأماعي  9جم ع برهدبف بملشابهة.

بملـدة حددت في)99)سنة.
زنقة) (2 لقم) ( (: بالجأماعي) بملقر 

تازناخت حي بلفرح سال.

بلرتسما2):)حدد في مبلغ)100.000 

دلهم مقسمة إلى)1000)حصة ق مة)

كل  بحدة)100)دلهم))م زعة كالأالي):)

بلع دي سالم):)250)حصة.

بلع دي تي ب):)250)حصة.

فرت محمد):)250)حصة.

فرت عبد بلعزيز)):)250))حصة.
طرف) من  بلشركة  تسير  ( (: بإلدبلة)
بلس د بلع دي تي ب  فرت عبد بلعزيز.
لدى كأابة) ( تم) بلقان ني  بإليدبع 
سال))) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ)

.36821
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MSY ENERGIE
SARL AU
تأسيس

 MSY ENERGIE (: بلشركة) بسم 
.SARL AU

في) مقا 2  (: بالجأماعي) بلهدف 
برشغا2 بملخألفة  بلبناء.

بلحمد) تجزئة  (: بالجأماعي) بملقر 
مدي نة) (2 طابق) (20 لقم) س  شطر 

بلدبل بلب ضاء.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
مقسمة لـ)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة بل بحدة):
دلهم) (100 1000)حصة من فئة)

للس د بملخأال بلطابعي.
بلتس ير):)بملخأال بلطابعي.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 
بالدبل) بلأجالية  بملحكمة  لدى 

بلب ضاء):)557223.
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FREERAY
شركة محد دة بملسؤ ل ة 

تح يل مقر بلشركة
بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  إثر  على 
بأاليخ عقد عرفي مؤلخ في)12)ن فمبر)
 FREERAY شركة) قرل شركاء) (2020

ما يلي):
للشركة) بالجأماعي  مقر  تح يل 
8)شالع م الي) 30)شقة) عمالة) (: من)

بحمد ل ك لي بلر9اط.
ت الد) د بل  (: بالجأماعي) بملقر  إلى 
بلخير) مرس  غب لة  طريق  عقبة،)

تمالة.
من) (2 بلفصل) تغ ير  تم   عل ه 

قان ن برسا�سي للشركة.
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بلأجالية) باملحكمة  بإليدبع  تم 

 2022 مالس) (16 تاليخ) في  بالر9اط 

تحت لقم)122220.
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VUETRAV
شركة محد دة بملسؤ ل ة 

تح يل مقر بلشركة
بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  إثر  على 

بأاليخ عقد عرفي مؤلخ في)21)ديسمبر)

 VUETRAV قرل شركاء)شركة) (2021

ما يلي):

للشركة) بالجأماعي  مقر  تح يل 
 3 شقة) (6 عمالة) ص ام  زنقة  (: من)

مح ط بلر9اط.

إلى بملقر بالجأماعي):)تجزئة بالما2)

عأ ق) عين  (- خالد ن) ببن  (3 شقة)

صخيربت)-)تمالة.

من) (2 بلفصل) تغ ير  تم   عل ه 

قان ن برسا�سي للشركة.

بلأجالية) باملحكمة  بإليدبع  تم 

بالر9اط في تاليخ)3)تبريل)2022)تحت)
لقم)125231.
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  ENIGME SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
لتسمالها  10.000 دلهم

سجل تجالي لقم 36801 سال

تأسيس
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ( ي ل  ) (5

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

باملميزبت) بشريك  ح د  بملحد دة 

بلأال ة):

((: للشركة) بلقان ني  ( بالسم)

. ENIGME SERVICES

بل ساطة) (: بالجــــــــــــأماعي) بلهـــــــــــدف 

برم ب2  بلخدمات) بملال ة  تح يل 

بملأن عة
لتسما2 بلشركـة):))10.000)دلهم)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100  

دلهم.

بلشريك بل ح د))):))حادة بلزنطال
من) ببأدبء) سنة  (99 بملدة):)
بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.
يناير) فاتح  من  (: بملال ة) بلسنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 ( إلى)
تاليخ) من  تبأدئ  بر لى  بلسنة  عدب 

بلتسج ل.
محل) (26 لقم) (: بملـــــــــــقر بالجأماعي)
لقم)7)شالع س دي محمد بن بلحسن)

سال بلجديدة)1007)سال
بملسيرة):)حادة بلزنطال.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بسال بأاليخ)2022/09/27))تحت لقم)

.36982
بمقأ�سى مقأطف  9 ان

بملسير
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 OPTIQUE NOUR AL
  MOUSTAKBAL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
بشريك  ح د

لتسمالها  10.000 دلهم
سجل تجالي لقم 36769  سال

تأسيس
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ( تبريل) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
باملميزبت) بشريك  ح د  بملحد دة 

بلأال ة):
(: ( ( للشركة) بلقان ني  ( بالسم)
 OPTIQUE NOUR AL

.MOUSTAKBAL SARL AU
بخصائي) (: بالجــــــــــــأماعي) بلهـــــــــــدف 

نظالبت.
لتسما2 بلشركـة):))10.000)دلهم)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100  

دلهم):
ن لبلدين) (: بل ح د) بلشريك 

 بلكبير.
من) ببأدبء) سنة  (99 بملدة):)
بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

من فاتح يناير إلى)) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بلرحمة) حي  (: بالجأماعي) بملـــــــــــقر 

سكأ ل  ب  لقم)1007)سال.
بملسير):)ن ل بلدين  بلكبير.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بسال بأاليخ)2022/09/22))تحت لقم)

.39652
بمقأ�سى مقأطف  9 ان

بملسير
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 STE AUTO TAFILALT
SAHARA

بملنعقد ي م) إثر قربل بإلدبلة  على 
 AUTO لشركة) (2022 سبأمبر) (12
لتسمالها) (،TAFILALT SAHARA

100.000)دلهم،)تقرل ما يلي):
محمد) بلبخالي  بلس د  باع 
بلبخالي) بلس د  لفائدة  حصة  (332

مصطفى.
تغ ير حصص بلشركة):

 66.600 (: مصطفى) بلبخالي 
دلهم.

تك  د تحمد):)33.200)دلهم.
بسأقالة بلس د بلبخالي مصطفى)

من تس ير بلشركة.
تح ين بلنظام برسا�سي للشركة.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بسال) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (21 بأاليخ)

.39638
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 BBB EXPORT MULTI
TRAVAUX INTERNATIONAL

SARL
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
بمقأ�سى عقد عرفي بسال بأاليخ)
بلقان ن) تم  ضع  (،2022 ي ن  ) (13
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة،)ذبت بلخصائص بلأال ة):

 BBB (: بالجأماع ة) بلتسم ة 

 EXPORT MULTI TRAVAUX

.INTERNATIONAL SARL

بالسأيربد   : بالجأماعي  بلهدف 

 بلأصدير.

شالع   22 لقم   : بالجأماعي  بملقر 

بلرشاد  حي  محمد  س دي  برمير 

بلقرية - سال.

بملدة بالجأماع ة):)99)سنة ببأدبء)

من تاليخ تأسيسها.

حدد) (: بالجأماعي  بلرتسما2 
 100.000 مبلغ) في  بلشركة  لتسما2 

حصة من) (1000 دلهم م زعة على)

دلهم للحصة  زعت كما) (100 فئة)

يلي):

بلس د ب عالم نب ل)500)حصة.

بلس د بنبح  حسن):)500)حصة.

مجم ع بلحصص):)1000)حصة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

بلسادة) تع ين  تم  (: بلتس ير)

ب عالم نب ل  9نبح  حسن كمسيرين)

للشركة ملدة غير محد دة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بسال بأاليخ)2022/09/28))تحت لقم)

.39688
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J-DER BOIS
بالسأثنائي) بلجمع ي  بلقربل 

بالأاليخ) بملؤلخ  للمساهمين 

 J-DER« لشركة) (2021 5)تغسطس)

BOIS« ش.م.م قرل ما يلي :

نقل مقر بالجأماعي من 12 مكرل 
زنقة لبنان لقم 3 بملح ط بلر9اط إلى 

غب لة  عامر  د بل  الد  تجالي  محل 

عين عأ ق تمالة.

باملحكمة  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط تحت لقم 11227 

بأاليخ 13 ديسمبر 2021.
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GREENOLOGY
SARL

بملقر : 15 شالع بربطا2 شقة لقم 2 
تكدب2 - بلر9اط

بلسجل بلأجالي بالر9اط لقم 
160625

تغ ير بلنظام برسا�سي
تع ين مسيرتين غير مذك لتين في 
بلنظام برسا�سي  تح يل بملقر 

بالجأماعي
بلعادي) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
ي ن  ) (27 بأاليخ) بسأثنائ ا  بملنعقد 
 GREENOLOGY لشركة) (2022
 100.000 بلرتسما2) ذبت  (SARL

دلهم،)تقرل ما يلي):
ف قلة) إلهام  بلس دة  تع ين  (- (1
BK88199() بلس دة) ب.ت. ) )لقم 
 (A321628 مريم علمي))لقم ب.ت. )
بلنظام) في  مذك لتين  غير  مسيرتين 
 GREENOLOGY« لشركة) برسا�سي 

.»SARL
بلعام) للجمع   عل ه،) طبقا 
سبأمبر) (9 بالسأثنائي بملنعقد بأاليخ)
2022)لنفس بلشركة،)تمت بمل بفقة)

على بلقربلبت بلأال ة):
 15 نقل بملقر بالجأماعي من) (- (1
إلى  بلر9اط   - تكدب2  بربطا2  شالع 
بلسالم  نادي  دبل  ج لف  ل يا2 

بلل اقة بلبدن ة  بملنأجع بلصحي.
للنظام   2 لقم  بملادة  تغ ير   -  2

برسا�سي.
بملحكمة  في  بإليدبع  تم  لقد 
بلقان ني  برجل  في  بالر9اط  بلأجالية 
بأاليخ 3 تكأ 9ر 2022 برقم 129302.
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AHM GESTION
شركة مساهمة

لتسمالها 300.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : 60، زنقة بلجزبئر 

بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلأجالي لقم 552371

بالدبل بلب ضاء
تأسيس

بأاليخ) عرفي  عقد  بم جب  (- (I

بلنظام) تم  ضع  (،2022 ي ل  ) (25

برسا�سي لشركة مساهمة خصائصها)

كما يلي):

.»AHM GESTION«(:(بلتسم ة
شركة) (: بلقان ني) بلشركة  شكل 

مساهمة.
إلى) بلشركة  تسعى  (: بلغرض)
س بء) بلأال ة،) برهدبف  تحق ق 
بحتربم) ضمن  بالخالج  ت   باملغرب 

برنظمة بملعم 2 بها.
برمالك  بلحق ق) جم ع  بقأناء)
بلعقالية بلثابأة  بملنق لة  بسأغاللها)

 تس يرها  9 عها.
برمالك  بملجم عات) إنشاء)
بلس اح ة) بلعقالية  بلفندق ة  /ت  
صاحب) بصفأه   9نائها  تشي دها،)

مشر ع ت  صاحب مشر ع منأدب.
برمالك) تلك  كربء) تف يت 
 بملجم عات بلعقالية  بلفندق ة  /

ت  بلس اح ة،)ك فما كانت بلك ف ة.
إنشاء)تلك بلعقالبت  بملجم عات)
 تس يرها  إدبلتها  بسأغاللها بشكل)
كانت) ك فما  مباشر،) غير  ت   مباشر 
ك ف ة بلأدبير ت  بالسأغال2 بملخأالة.

تنشطة) تي  تدبير  بسأغال2 
بلس احة) بقطاع  مأعلقة   خدمات 
بما في ذلك،)ليس على سب ل بلحصر،)
بلرحالت) بلحجز  منظمي  محطات 

.(Tour Operating(
مباشر) بشكل  بلشركة  مساهمة 
بلعمل ات جم ع  في  مباشر  غير   ت  
بملال ة) ب   بلأجالية  بلشركات  ت   (

بملرتبط هدفها بهدف بلشركة.
 عم ما جم ع بلعمل ات بلعقالية)
 بملنق لة  بلصناع ة  بملال ة)
مباشر) بشكل  بملرتبطة    بلأجالية 
بأي) كل ا،) ت   جزئ ا  مباشر،) غير  ت  
من بلعمل ات تعاله ت  بلتي من شأنها)
دعمه ت   بلشركة  نشاط  تسهل   تن 

)ت  تنم أه.
بملدة):)99)سنة.

زنقة   ،60  : بالجأماعي  بملقر 
بلجزبئر بلدبل بلب ضاء.

 300.000 (: بالجأماعي  بلرتسما2 
دلهم مقسم إلى)3000)سهم من فئة)
100)دلهم لكل سهم،)محرلة بالكامل.
يسهر على إدبلة بلشركة) (: بإلدبلة)

 تس يرها ثالثة)3)مأصرفين.

بآلتي) بملأصرفين  ت 2  تع ين  تم 

ذكرهم بم جب بلنظام برسا�سي):

 Abbas( بلعز زي) عباس  بلس د 

بمل ل د) مغربي بلجنس ة،) (،)Azzouzi

في فاتح ن فمبر)1996.)بلقاطن بالرقم)
2،)زنقة س دي بلعربي بل زبني،)شالع)

بلحامل) بلر9اط،) بلس ي�سي،) زله ن،)

لقم) للأعريف  بل طن ة  للبطاقة 

.B817725

 Tariq( مكرم) طالق  بلس د 

بمل ل د) مغربي بلجنس ة،) ()Makram

بلقاطن بالرقم) (.1979 مالس) (17 في)

بلثاني،) بلطابق  تنفا،) شالع  (،196

بلب ضاء،) بلدبل  (،7 لقم) بلشقة 

للأعريف) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
.A729978(لقم

 Yahia El( بلس د يحيى بلفاضلي)

في) بمل ل د  بلجنس ة،) مغربي  ()Fadili

بالرقم) بلقاطن  (.1985 ن فمبر) (30
بملر ني،) إسحاق  تب   زنقة  (،62

بلحامل) بلب ضاء،) بلدبل  بملعاليف،)

لقم) للأعريف  بل طن ة  للبطاقة 

.BE780090

 مأم ل بلحسابات):

 FIDAROC GRANT شركة)

مساهمة،) شركة  (،THORNTON
بلكائن) دلهم،) (1.000.000 لتسمالها)

(،7 بلب ضاء،) بالدبل  بلرئي�سي  مقرها 

من) بملمثلة  بلسال ي،) بدليس  شالع 

 Faiçal( مك بل) بلس د ف صل  طرف 

.(Mekouar

ت زيع برل9اح):

1 - 5%)لالحأ اطي بلقان ني.

2)-)تي بحأ اطي إلزبمي.

3)-)بلر9 حات بلتي يحددها بلجمع)

بلعام.

II)-)في)25)ي ل  )2022،)قرلمجلس)
بإلدبلة تع ين بلس د عباس بلعز زي)

لئيسا مديرب عاما للشركة.

III)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالدبل) بلأجالية  للمحكمة  بلضبط 

بلب ضاء)في)11)تغسطس)2022)تحت)
لقم)832267.

بلسجل) في  بلشركة  تق  د  (- (IV

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلأجالي 

بأاليخ) (552371 تحت لقم) بلب ضاء)

11)تغسطس)2022.
للخالصة  بلأذكير

بلرئيس بملدير بلعام
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 AFRICAN HOSPITALITY

GROUP
شركة مساهمة

لتسمالها 891.697.700 دلهم

مقرها بالجأماعي : 60، زنقة بلجزبئر 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم 552373

بالدبل بلب ضاء

تأسيس
بأاليخ) عرفي  عقد  بم جب  (- (I

بلنظام) تم  ضع  (،2022 ي ل  ) (25

برسا�سي لشركة مساهمة خصائصها)

كما يلي):

 AFRICAN« (: بلتسم ة)

.»HOSPITALITY GROUP

شركة) (: بلقان ني) بلشركة  شكل 

مساهمة.

إلى) بلشركة  تسعى  (: بلغرض)

س بء) بلأال ة،) برهدبف  تحق ق 

بحتربم) ضمن  بالخالج  ت   باملغرب 

برنظمة بملعم 2 بها.
برمالك  بلحق ق) جم ع  بقأناء)

بلعقالية بلثابأة  بملنق لة  بسأغاللها)

 تس يرها  9 عها.

برمالك  بملجم عات) إنشاء)

بلس اح ة) بلعقالية  بلفندق ة  /ت  

صاحب) بصفأه   9نائها  تشي دها،)

مشر ع ت  صاحب مشر ع منأدب.

برمالك) تلك  كربء) تف يت 

 بملجم عات بلعقالية  بلفندق ة  /

ت  بلس اح ة،)ك فما كانت بلك ف ة.

إنشاء)تلك بلعقالبت  بملجم عات)

 تس يرها  إدبلتها  بسأغاللها بشكل)

كانت) ك فما  مباشر،) غير  ت   مباشر 

ك ف ة بلأدبير ت  بالسأغال2 بملخأالة.
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تنشطة) تي  تدبير  بسأغال2 
بلس احة) بقطاع  مأعلقة   خدمات 
بما في ذلك،)ليس على سب ل بلحصر،)
بلرحالت) بلحجز  منظمي  محطات 

.(Tour Operating(
مباشر) بشكل  بلشركة  مساهمة 
ت  غير مباشر في جم ع بلعمل ات ت )
بلشركات بلأجالية ب  بملال ة بملرتبط)

هدفها بهدف بلشركة.
 عم ما جم ع بلعمل ات بلعقالية)
 بملنق لة  بلصناع ة  بملال ة)
مباشر) بشكل  بملرتبطة    بلأجالية 
بأي) كل ا،) ت   جزئ ا  مباشر،) غير  ت  
من بلعمل ات تعاله ت  بلتي من شأنها)
دعمه ت   بلشركة  نشاط  تسهل   تن 

)ت  تنم أه.
بملدة):)99)سنة.

زنقة   ،60  : بالجأماعي  بملقر 
بلجزبئر بلدبل بلب ضاء.

(: بالجأماعي  بلرتسما2 
إلى) مقسم  دلهم  (891.697.700
8.916.977)سهم من فئة)100)دلهم)

لكل سهم،)محرلة بالكامل.
 ضمن تلك برسهم تم ما يلي):

8.916.972)سهم محرلة بالكامل،)
تع يضا للحصة بلع ن ة.

5)تسهم محرلة بالكامل،)مطابقة)
للحصص بلنقدية.

يسهر على إدبلة بلشركة) (: بإلدبلة)
 تس يرها خمسة))5()مأصرفين.

بآلتي) بملأصرفين  ت 2  تع ين  تم 
ذكرهم بم جب بلنظام برسا�سي):

بنس دة) كما2  محمد  بلس د 
(،)Mohammed Kamal Bensouda(
مغربي بلجنس ة،)بمل ل د في)12)مالس)
1958.)بلقاطن بالرقم)58،)شالع عبد)
بلثاني،) بلطابق  قد ل،) بن  بللط ف 
للبطاقة) بلحامل  بلب ضاء،) بلدبل 

.C2220(بل طن ة للأعريف لقم
 Karim( خأ ش) كريم  بلس د 
بلجنس ة،) مغربي  ()Khettouch
 .1968 تغسطس) (28 في) بمل ل د 
19،)زنقة تيت مزب2،) بلقاطن بالرقم)
بلس ي�سي،) بلجم ل،) بملنظر  تجزئة 
بل طن ة) للبطاقة  بلحامل  بلر9اط،)

.A267986(للأعريف لقم

بلطازال ي) بملج د  عبد  بلس د 

مغربي) ()Abdelmjid( Tazlaoui(

ن فمبر) (18 في) بمل ل د  بلجنس ة،)

بلقاطن زنقة شاطئ بلزمرد،) (.1961

زب ية زنقة بملح ط بلهادي،)تنفا،)بلدبل)

بل طن ة) للبطاقة  بلحامل  بلب ضاء،)

.B569798(للأعريف لقم

 Aymane( بلط د) تيمن  بلس د 

في) بمل ل د  بلجنس ة،) مغربي  ()Taud

بأجزئة) بلقاطن  (.1971 ي ن  ) (26

8،)شالع) بلرقم) بملنال،)بملجم عة ت،)

بلب ضاء،) بلدبل  تنفا،) طان،) طان 

للأعريف) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 

.D271212(لقم

 Tariq( مكرم) طالق  بلس د 

بمل ل د) مغربي بلجنس ة،) ()Makram

بلقاطن بالرقم) (.1979 مالس) (17 في)

بلثاني،) بلطابق  تنفا،) شالع  (،196

بلب ضاء،) بلدبل  (،7 لقم) بلشقة 

للأعريف) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 

.A729978(لقم

 مأم ل بلحسابات):

 FIDAROC GRANT شركة)

مساهمة،) شركة  (،THORNTON

بلكائن) دلهم،) (1.000.000 لتسمالها)

(،7 بلب ضاء،) بالدبل  بلرئي�سي  مقرها 

من) بملمثلة  بلسال ي،) بدليس  شالع 

 Faiçal( مك بل) بلس د ف صل  طرف 

.(Mekouar

ت زيع برل9اح):

1 - 5%)لالحأ اطي بلقان ني.

2)-)تي بحأ اطي إلزبمي.

3)-)بلر9 حات بلتي يحددها بلجمع)

بلعام.

II)-)في)25)ي ل  )2022،)قرلمجلس)

كما2) محمد  بلس د  تع ين  بإلدبلة 

بنس دة لئيسا مديرب عاما للشركة.

III)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالدبل) بلأجالية  للمحكمة  بلضبط 

بلب ضاء)في)11)تغسطس)2022)تحت)

لقم)832266.

بلسجل) في  بلشركة  تق  د  (- (IV
بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلأجالي 
بأاليخ) (552373 تحت لقم) بلب ضاء)

11)تغسطس)2022.
للخالصة  بلأذكير

بلرئيس بملدير بلعام
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AL MADA CAPITAL
شركة مساهمة

لتسمالها 10.000.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : 60، زنقة بلجزبئر 

بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلأجالي لقم 90753

بالدبل بلب ضاء
بملنعقد) بإلدبلة  مجلس  إن  (- (I

بأاليخ)15)سبأمبر)2022)قد):
تيمن) بلس د  بسأقالة  سجل 
بلط د من مهامه كرئيس مدير عام)

مع بحأفاظه بمنصبه كمأصرف.
عين بلس د محمد حسن ت لياكلي)

كرئيس مدير عام للشركة.
عين بلس د تيمن بلط د مدير عام)

منأدب للشركة.
II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)
بالدبل) بلأجالية  للمحكمة  بلضبط 
تحت) (2022 سبأمبر) (28 في) بلب ضاء)

لقم)839027.
للألخ ص  بإلشالة

مجلس بإلدبلة
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DAK SOUTH
S.A.R.L

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بإلجأماعي : شالع بلعرك ب 
لقم 01/7722 بلدبخلة

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

حرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،2022 ي ن  ) (12 بأاليخ) بالدبخلة 
لشركة) برسا�سي  بلقان ن  تم  ضع 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة  ذلك تحت)

بملعط ات بلأال ة):

 DAK SOUTH (: بلتسم ة)
.S.A.R.L

بلهدف : هدف بلشركة ه  :
منشئات  بناء  تجهيز  تشغ ل 
بإلي بء بلس احي مثل ب  ت بلض افة، 
من   بلفنادق،  بمل ت الت،  قرى 
تجل بلعطل،  بملنأجعات بلساحل ة، 
بلس اح ة،  مؤسسات   بملساكن 
بلبحر  بم اه  بلعالج  ت   بملائي  بلعالج 
بلعائل ة،  د ل   بلنز2،  بملعاشات 
بلترح ل بملسنين،  مناز2   لعاية 

 ت  بلأ قف،  بملالجئ  بملعسكربت.
بناء  تجهيز بملساهمة في تنش ط 

بلس احة.
إدبلة حرة للمنشآت بلس اح ة.

بملشالكة في لتس بملا2 بأي شكل 
طريق  عن  برشكا2  الس ما  من 
لجم ع  بإلستردبد  ت   بإلكأأاب 
للأح يل بلقابلة  بملال ة   برب لبق 
  ت  برسهم ت  بلسندبت ت  بل حدبت
بملدلجة بملال ة  بر لبق   ت  
بلشركات  جم ع  في  بملدلجة  غير  ت     
ت  بملؤسسات بلتي تم تشك لها ت  بلتي 
سيأم تشك لها بأي شكل من برشكا2 
تجالية ت   صناع ة  كانت   س بء 
بلعقالية  ت   بلزلبع ة  مال ة،  ت     

ت  غيرها.
إدبلة  تنظ م بملمألكات بملذك لة.

بلخدمات  بملش لة  جم ع 
كانت  س بء  للشركات   بلدلبسات 
إدبلية ت  محاسب ة ت  فن ة ت  تجالية 

ت  مال ة ت  غيرها.
بلعمل ات  جم ع  عامة   9صفة 
بلتي لها بلتباط مباشر ت  غير مباشر 
تعاله  بلتي  بملبن ة  بلغايات  بإحدى 
تنم ة  على  تساعد  تن  شأنها  من 

بلشركة.
ي م  من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 

بلأأسيس.
شالع بلعرك ب) (: بملقر بإلجأماعي)

لقم)7722/01)بلدبخلة.
لتس بملا2):)100.000)دلهم م زع)
حصة) كل  ق مة  حصة  (1000 على)
دلهم حرلت كلها   زعت على) (100

بلشكل بآلتي):
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بلس ج محمد علي حمي)90)حصة.

 100 بلس د محمد تكرم بلحركي)

حصة.

بملجم ع):)1000)حصة.

بلس د) من  كل  عين  (: بلتس ير)

محمد علي حمي  بلس د محمد تكرم)

غير) ملدة  للشركة  مسيربن  بلحركي 

محد دة.

بلسنة بإلجأماع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر إن ت 2 سنة إجأماع ة)

س ف تنأهي ي م)31)ديسمبر)2022.

لأك ين بإلحأ اطي) (% (5 (: برل9اح)

بلقان ني  بلباقي ي زع على بلشركاء.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 

 2022 ي ن  ) (30 بأاليخ) بالدبخلة 

2022/1277)لقم بلسجل) تحت لقم)

بلأجالي)21969.
بمثابة مقأطف  9 ان

بملسير
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

HOPE FOOD

SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ش.ذ.م.م.

 HOPE FOOD(:(بللقب بإلجأماعي

.SARL

بلشركاء) بملساهم ن):

إ) ب  ل    زه ك انغ  بلس د 

A035802M)،)500)سهم.

 A041611A،(بلس دة يانلي   .ب.إ

500)سهم.

بملسير):)بلس د زه ك انغ ل  .

لتس بملا2):)100.000.00)دلهم).

بلنشاط):)

مطعم.،) جبات سريعة.

مخبزة.

بملدة):)99)سنة.

بلعن بن):)تجزئة بلعصام لقم)512 

بملحل لقم)1) 2)بلقن طرة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بإلبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)3)تكأ 9ر)

بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  (2022

.66781
للب ان
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

NGA SERVICES

SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ش.ذ.م.م.

 NGA (: بإلجأماعي) بللقب 

.SERVICES SARL

بلشركاء) بملساهم ن):

ب. .ط جز ل ت  ن مير  بلس د 

A225306)،)900)سهم.

ب. .ط) بقل ش  ل لى  بلس دة 

Z30560،)100)سهم.

بملسير):)بلس د ن مير جز ل ت.

لتس بملا2):)100.000.00)دلهم).

بلنشاط):)

ص انة  إصالح بملباني.

بلأصم م  بلديك ل.

تشغا2 مخألفة.

بملدة):)99)سنة.

تلسالن) شك ب  شالع  (: بلعن بن)

عمالة)2)بملكأب)2)بلقن طرة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بإلبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)3)تكأ 9ر)

بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  (2022

.66783
للب ان
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 STE. CAPILAR PIECES

AUTOS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجأماعي : 170 شالع سمالة 

حي بلفظل بالدبلبلب ضاء

لفع لتس بملا2
بلعام بإلسأثنائي) بلجمع  بم جب 

للشركة) (2022 ي ن  ) (3 بأاليخ)

بملسماة) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 CAPILAR PIECES AUTOS

دلهم مقرها) (100.000.00 لتسمالها)

شالع) (170-168 لقم) بالدبلبلب ضاء)

سمالة حي بلفظل قرل بلشركاء)ما يلي:

من) بلشركة  لتسما2  لفع 

100.000.00)دلهم إلى)500.000.00 

2000)حصة إجأماع ة) دلهم بخلق)

للحصة  ذلك) دلهم  (100 بق مة)

م بزنة مع بلدي ن بلسائلة بمل ج دة)

للشركاء) من) بلجالية  بالحسابات 

تم سيرتفع لتس بملا2 بإلجأماعي إلى)

500.000.00)دلهم تي))5000)حصة)

بل بحدة) للحصة  دلهم  (100 بق مة)

بلشكل) على  بلشركاء) بين  ما  م زعة 

بلأالي):

بلس د بلفاني محمد)2570)حصة)

إجأماع ة بق مة)100)دلهم للحصة.

 750 مصطفى) بلفاني  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) إجأماع ة  حصة 

للحصة.

 750 ن لبلدين) بلفاني  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) إجأماع ة  حصة 

للحصة.

حصة) (750 بلس د بلفاني هشام)

إجأماع ة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلعن بن) إلى  بلشركة  مقر  تغ ير 

بآلتي):)لقم)223)تجزئة خديجة ذل ة.

 بهذب سيأغير بلفصل)2) 6)) 7من)

بلقان ن برسا�سي للشركة على تساس)

هذب بلأقس م بلجديد.

تعديل بلقان ن برسا�سي للشركة)

حسب بلأغ يربت بلسالفة.

 قد تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة)

بأاليخ بالدبلبلب ضاء)  بلأجالية 

لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (30  

.839728
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STE HIBAD CONSEIL

STE.ADATIB TRAV
  SARL 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

 عن بن مقرها بإلجأماعي : عمالة 

30 شقة 8 زنقة م الي تحمد ل ك لي 

حسان - 10020 بلر9اط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

163213

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
 19)سبأمبر)2022)تم إعدبد بلقان ن)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤ ل ة محد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ADATIB TRAV SARL:

غرض بلشركة بإيجاز):

بلبناء) برشغا2 بملخألفة.

عمالة) (: بإلجأماعي) بملقر  عن بن  (
30)شقة)8)زنقة م الي تحمد ل ك لي)

حسان)-)10020)بلر9اط بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم مقسم كالأالي:)

 500 بالله) بلحط ب عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بحمادب ي سف)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة).)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (-

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلحط ب عبد بإلله عن بنه)

قطاع بلنهضة زنقة شقر ن لقم)386 

لع ايدة سال بملغرب.
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بلس د بحمادب ي سف عن بنه م.)

س)21)شقة)1)إقامة تي ب تجزئة طه)
مكناس) (50000 لياض بإلسماع ل ة)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلحط ب عبد بالله عن بنه)

قطاع بلنهضة زنقة شقر ن لقم)386 

لع ايدة سال)11090)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (2 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)129370.
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 EDAP
SARL

بل ح د) بلشريك  قربل  بم جب 

لشركة) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ)

EDAP SARL)شركة ذبت بملسؤ ل ة)

 100000.00 لتسمالها) بملحد دة 

دلهم قرل ب ما يلي):

تغ ير إسم بلشركة.

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بالر9اط بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)

بلرقم)129322.
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ZENGARAGE.MA
SARL AU

بم جب عقد عرفي بالر9اط بأاليخ)

2022)تم تأسيس شركة) 28)سبأمبر)

بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 ح د م بصفاتها كاآلتي:

 ZENGARAGE.MA (: بلتسم ة)

.SARL AU

هدف بلشركة):

بإلستشالة في بلتس ير.

بلبرمجة  بلأحل ل  تصم م بربمج)

بإلعالم ات.

25)شالع فرنسا) (: بملقر بإلجأماعي)

بلشقة)8)تكدب2 بلر9اط.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي للشركة.
دلهم) (100000.00 (: لتسماله)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100.00)دلهم للحصة.

تس ير) مهمة  تسندت  (: بلتس ير)

بلش فاني) بلس د  إلى  بلشركة 

ب شع ب.

برل9اح):)ت زع على بلشركاء)ت  ترحل)

إلى حساب بإلحأ اطات بلخاصة بعد)

بقأطاع بإلحأ اطي بلقان ني).

بكأابة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بالر9اط بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم بلسجل بلأجالي)163181.
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D.Q.H. INDUSTRIE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
لتس بملا2 : 100.000.00 دلهم

د بل بلبعابشة بلعقلة بلن يربت 
مشرع بلقصيري

تصريح بلأأسيس
 25 بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بأاليخ) 2022) بملسجل  تغسطس)

تم تأسيس شركة) (2022 سبأمبر) (5

تحمل بلخصائص بلأال ة):

D.Q.H.INDUSTRIE(:(بلتسم ة

بلهدف):

تشغا2 مخألفة  نقل بلبضائع.

بلبعابشة  د بل   : بإلجأماعي) بملقر 

بلعقلة بلن يربت مشرع بلقصيري.
مبلغ  في  : حدد  بلشركة  لتسما2 

100.000 دلهم.

بدقيش  يعق ب  بلس د   : بلتس ير 

.GN189800 بطاقأه بل طن ة لقم

مدة بلشركة : 99 سنة.

بلسجل بلأجالي : لقد تم بإليدبع)

باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلقان ني 

بأاليخ) بلقصيري  بمشرع  بإلبأدبئ ة 

على) 2022) بلحص 2  سبأمبر) (16

بلسجل بلأجالي لقم)895.
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FAR CASH
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
لتس بملا2 : 100.000.00 دلهم

57 زنقة مصطفى بلربفعي مأجر لقم 

2 بلقن طرة

تصريح بالأأسيس
تأسيس شركة تحمل بلخصائص 

بلأال ة
.FAR CASH SARL AU(:(بلتسم ة

بلهدف):

تح يل برم ب2.
بملقر بإلجأماعي:)57)زنقة مصطفى)

بلربفعي مأجر لقم)2)بلقن طرة.
مبلغ  في  : حدد  بلشركة  لتسما2 

100.000 دلهم.

خديجة  بلس دة   : بلتس ير 

لقم  بل طن ة  بطاقتها  بلزله ني 

.FB53673

مدة بلشركة : 99 سنة.

بلسجل بلأجالي : لقد تم بإليدبع)

باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلقان ني 

ي م) بأاليخ  بالقن طرة  بإلبأدبئ ة 

 2022 تكأ 9ر) شهر  من  بلثالث 

لقم) بلأجالي  بالسجل   بلتسج ل 

.66765
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SO INOX SUD
SARL AU

تأسيس
بمقأ�سى بلعقد بلعرفي بملؤلخ في)

2022)تم تأسيس شركة) 13)سبأمبر)

.SO INOX SUD SARL AU

بلهدف):

مقا 2 تعما2 صناع ة.

تصناف) ب ع  بسأيربد  تس يق 

بلف الذ بملقا م للصدت.

تعما2 مأن عة ت  إنشاءبت.
136)شالع) بلعن بن بلأجالي:)لقم)

بيدل) آيت  ناع لة  بلس �سي  بملخأال 

بلدشيرة بنزكان.

لتسماله):)100.000)دلهم م زعة)

إلى)1000)حصة ق مة كل حصة)100 

دلهم بكأأبت عل بلشكل بآلتي):

بلس د فريح تحمد)1000)حصة.

تحمد) فريح  بلس د  تع ين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.

فريح) بلس د  ت ق ع  بعأماد  تم 

بلعق د  بل ثائق) جم ع  في  تحمد 

بإلدبلية  بلبنك ة.

99)سنة) :)مدة عمر بلشركة) بملدة)

من تاليخ))تأسيسيها بلنهائي.
بلسجل بلأجالي  بإليضاحي):)لقم)

.27011

باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

30)سبأمبر) بإلبأدبئ ة بإنزكان بأاليخ)

2022)تحت لقم)1903.
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AGADIR BIO PRIME
SARL

تأسيس
 6 بمقأ�سى عقد عرفي بملؤلخ في)

شركة) تأسيس  تم  (2022 سبأمبر)

.AGADIR BIO PRIME SARL

بلهدف):

إنأاج بمل بد بلفالح ة.

بلأصدير  بإلسأيربد.

تعل ب ب ع  شربء)بمل بد بلفالح ة.

بلعن بن بلأجالي)):)شقة بالطابق)

بر 2 تجزئة بمال2 مركز س دي ب بي)

شأ كة آيت باها.
لتسمالها):)150.000)دلهم م زعة)

إلى)1500)حصة ق مة كل حصة)100 

دلهم بكأأبت عل بلشكل بآلتي):

 300 مرحبان) بدليس  بلس د 

حصة.

 300 بلربع) بيت  حك م  بلس د 

حصة.

بلس د مبالك مرحبان)300)حصة.

بلس د لحسن تغلى)300)حصة.

بلس د محمد مرحبان)300)حصة.

تغلى) لحسن  بلس د  تع ين  تم 

كمسيرين) مرحبان  مبالك   بلس د 

للشركة ملدة غير محد دة.
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لحسن) بلس د  ت ق ع  بعأماد  تم 

تغلى  بلس د مبالك مرحبان في جم ع)

بلعق د  بل ثائق بإلدبلية  بلبنك ة.

99)سنة) :)مدة عمر بلشركة) بملدة)

من تاليخ))تأسيسيها بلنهائي.

لقم) (: بلسجل بلأجالي بإليضاحي)

.27001

باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

29)سبأمبر) بإلبأدبئ ة بإنزكان بأاليخ)

2022)تحت لقم)1891.
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COMPTOIR NAVAL
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة بشريك  ح د
حرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر) (26 في) بأاليخ  بالدبلبلب ضاء)

برسا�سي) بلنظام  تم  ضع  (2022

بملحد دة)) بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بشريك  ح د بذبت بملميزبت بملبينة)

ف ما يلي):

.COMPTOIR NAVAL(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة))بشريك  ح د.

بلغاية من بلشركة):

بله دل ل كي) بلنظام  إصالح  (

 تعما2 بلص انة.

 لشة إصالح بحري.

بلزلقط ني) شالع  (172 (: بملقر)

 م �سى ببن نصير بلطابق)7)شقة)16 

بلدبلبلب ضاء.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: بملدة)

بعأبالب من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

لتس بملا2 بلجماعي):)100.000.00 

دلهم بمل زع كما يلي):

بلس د كما2 صبري)100.000.00 

دلهم)1000)حصة.

تس ير بلشركة من طرف) (: بإلدبلة)

دل لة) بلس د كما2 صبري  بلس دة 

صبري ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: بلجماع ة) بلسنة 

يناير إلى مأم ديسمبر.

لقد تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة)
لقم) تحت  بالدبلبلب ضاء) بلأجالية 
 2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ) (839969

بلسجل بلأجالي لقم)557293.
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STE. AMANRE
شركة ذبت  بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بإلجأماعي
 عن بن مقرها بإلجأماعي :  25 مكرل 

زنقة جبل ب يبالن شقة لقم 17 
تكدب2 بلر9اط 10190 بلر9اط بملغرب
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تح يل) 25)ي ل  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بإلجأماعي  بملقر 
شقة) ب يبالن  جبل  زنقة  مكرل  (25
 10190 بلر9اط) تكدب2  (17 لقم)
بلر9اط بملغرب إلى تجزئة تمان بلدبل 
بلطابق بر 2 عمالة   2 1 شقة لقم 
لقم 29 د بل ت الد سالمة عين عأ ق 
تمالة   12020 تمالة  بلصخيربت 

بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 
سبأمبر) (22 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022)تحت لقم)129033.
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 VISION MODERNE 
D’ENERGIE SOLAIRE

2022)قرل بلجمع) ماي) (23 بأاليخ)
 VISION MODERNE بلعام لشركة)
شركة ذبت) (D’ENERGIE SOLAIRE
لشخص  بحد،) ( مسؤ ل ة محد دة)
مقسمة) دلهم  (10000 برتسما2)
دلهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
للحصة بل بحدة  بملسجلة بالسجل)
بأمالة) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلأجالي 

تحت لقم)129911.
 90000 بلشركة ب) لفع لتسما2 
دلهم ل صبح لتسما2 بلشركة كالأالي:
بحمد) حسن  علي  تنس  بلس د 

1000)حصة.
بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بمللف   ضع 
عدد) تحت  (2022 ي ن  ) (6 بأاليخ)

.8269
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ITE CONSULTING
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر9اط قد  ضع) (2022 سبأمبر) (21
تحمل) لشركة  ( برسا�سي) بلقان ن 

بلخصائص بلأال ة):
 ITE CONSULTING (: بلتسم ة)

. SARL AU
ذبت   شركة  بلقان ن ة:  بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة لشخص  بحد.
بلهدف بإلجأماعي :

)بلأدليب  بإلدبلية  بإلستشالبت 
 بلخدمات بملأن عة(.

بإلعالن  بلأ بصل.
لتس بملا2 : 10.000 دلهم مقسمة 
100 دلهم  100 حصة من فئة  إلى 
للحصة بل بحدة م زعة على بلشكل 

بلأالي:
بلس د عبد بلغاني بنعيش 10000 

دلهم.
بلأأسيس  من  سنة   99  : بملدة 

بلنهائي.
بلسنة بملال ة : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة 

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
س ام  شالع   5  : بإلجأماعي  بملقر 
بلجامع  دي ل   1 شقة  بر 2  بلطابق 

بلر9اط.
بملسير بلس د عبد بلغاني بنعيش.

بالسجل  بلأق  د  لقم 
بلأجالي:163197.
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TECHNOPAP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجأماعي : حي فا2 فل لي 
زب ية زنقة طنجة  زنقة Q بين 
بلطابقين مكأب لقم 2 بلقن طرة

تف يت حصص إجأماع ة
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بلغير بلعادي بأاليخ)20)سبأمبر)2022 
لشركة)TECHNO PAP SARL)شركة)
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة تقرل ما يلي)

:

بملصادقة على تف يت)100)حصة)

100)دلهم للحصة) إجأماع ة بق مة)

لفائدة) محمد  دبكي  بلس د  ملك  في 

لبطاقة) بلحاملة  دبكي  فاء) بلس دة 

 G271081 لقم) بل طن ة  بلأعريف 

م زع) بلشركة  لتسما2  ل صبح 

كالأالي:

مبلغ) في  بلشركة  لتسما2  حدد 

100.000.00)دلهم مقسم إلى)1000 

دلبهم) (100 حصة إجأماع ة بق مة)

مكأتبة) بكاملها  محرلة  لل بحدة 

 م زعة على بلشركاء)كالأالي):

بلس د دبكي محمد)600)حصة.

 300 حل مة) بللباط  بلس دة 

حصة.

بلس دة دبكي  فاء)100)حصة.

باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

لقم) تحت  بالقن طرة  بإلبأدبئ ة 

92726)بأاليخ)28)سبأمبر)2022.
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AZZO HADI TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  ح د
لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجأماعي : 59 شالع م الي 

عبد بلعزيز إقامة م الي عبد بلعزيز 

مكأب لقم 2 بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة تم  ضع بلقان ن برسا�سي)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بمل بصفات) ذبت  بشريك  ح د 

بلأال ة:

 AZZO HADI TRANS(:(بلتسم ة

.SARL AU

ذبت  شركة   : بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

59)شالع م الي) (: بملقر بإلجأماعي)

عبد بلعزيز إقامة م الي عبد بلعزيز)

مكأب لقم)2)بلقن طرة.

م ض ع بلشركة):)

بملقا لة في نقل بملسأخدمين.
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ت ) بملخألفة  برشغا2  في  بملقا لة 

بلبناء.
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.00.00 مبلغ) في  بلشركة 

إجأماع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) لل بحدة  دلبهم  (100 بق مة)

بكاملها مكأتبة  م زعة عل بلشركاء)

كالأالي):

 BELHADI AZZOUZA بلس د)

1000حصة.

بملدة):)99)سنة.

بلس د) إلى  تسند  (: بلتس ير)

بلحامل) (BELHADI AZZOUZA

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

.G293918
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بإلبأدبئ ة بالقن طرة تحت)
لقم)66715)بأاليخ)28)سبأمبر)2022.
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 AGENCE PRINCIPALE

IMMOBILIERE
SARL

 AU CAPITAL  DE : 10.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 2RUE(LA(REINE

 ELISABETH(APT(N°5 1er(ETAGE

KENITRA
زيادة في  لتس بملا2

بسأقالة مسير
تسم ة مسير جديد

حق بإلمضاء
إزبلة بلنشاط

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2022 سبأمبر) (12 بالقن طرة بأاليخ)

تم تحديد مايلي:)

ذبت) لشركة  للمحضر  تبعا 

تحمل) محد دة  بلتي  مسؤ ل ة 

بلخصائص بلأال ة):
زيادة في لتس بملا2 من)10.000.00 

دلهم إلى)100.000.00)دلهم.

بلعربي) بلس د  بملسير  بسأقالة 

تن بل.

تع ين مسير ن جدد للشركة:

)بلس د بلعربي تن بل.

) بلس د عصام هل 2 بلسطي.

حق بإلمضاء:

)بلس د بلعربي تن بل.

)ت  بلس د عصام هل 2 بلسطي.

إزبلة نشاط بإلشهال.

لدى) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

 2022 تكأ 9ر) (29 بأاليخ) بالقن طرة 

تحت لقم)92726.
للضبط  بلنشر
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 SMART AGRICULTURE

LEADER

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجأماعي : 15 زنقة سب  مركز 

بملعامالت الش ب مكأب لقم 2 

بلطابق بلخامس بلقن طرة 

بلجمع) محضر  بمقأ�سى 

 3 بأاليخ) بلعادي  بلغير  بلعام 

 SMART لشركة) (2022 تغسطس)

 AGRICULTURE LEADER SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة تقرل)

ما يلي):

 10.000 تف يت) على  بملصادقة 

شركة) ملك  في  إجأماع ة  حصة 

 ALBANICA INTERNATIONAL

لفائدة:

بلسالم) عبد  ش لى  بلس د 

بلجنس ة ت نس ة بطاقة بإلقامة لقم)

A009242W(،5000)حصة.

بلجنس ة) طالق  حزيم  بلس د 

مغر9 ة بطاقة بلأعريف بل طن ة لقم)

I322727،)5000)حصة.

باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 

لقم) تحت  بالقن طرة  بإلبأدبئ ة 

92729)بأاليخ)28)سبأمبر)2022.
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SAG PRO

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة بمسير  ح د

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2022 سبأمبر) (21 بالقن طرة بأاليخ)

لشركة) برسا�سي  بلقان ن  تم  ضع 

SAG PRO بالخصائص بلأال ة:

.SAG PRO(:(بلتسم ة

ذبت  شركة   : بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بمسير  ح د.

هال ن) زنقة  (: بإلجأماعي) بملقر 

بلرش د إقامة بلفرد س لقم)3)م م زب)

بلقن طرة.

غرض) يك ن  (: بلشركة) م ض ع 

بلشركة:

تعما2 مخألفة ت  بلبناء.

نقل بلبضائع.

بائع م بد بلبناء)بالأقس ط.

بلعمل ات) كل  عامة   9صفة 

بلعقالية) بلصناع ة،) بلأجالية،)

بنشاط) عالقة  لها  بلتي   بملال ة 

بلشركة  بلتي من شأنها بملساهمة في)

تنم ة بلشركة.

مدة بلشركة):)99)سنة ببأدبء)من)

تأسيسها بلنهائي).

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

نهاية ديسمبر من كل سنة.

بلرتسما2 بإلجأماعي):)100.00.00 

دلهم مقسمة إلى)1000)حصة بق مة)

100)دلبهم لل بحدة سدد ثمنها كاملة)

من طرف):

بلصمد) عبد  بنعاشر  بلس د 

1000)حصة.

بلس د) بلشركة  يسير  (: بلتسير) (

بنعاشر عبد بلصمد.

 ق دت بلشركة بالسجل بلأجالي)

بالقن طرة) بإلبأدبئ ة  بملحكمة  لدى 

تحت عدد)66757.
بمثابة  مقأ�سى

بملسير
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 KENITRA GOOD
INVESTISSEMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 100.000.00 دلهم

بملقر بإلجأماعي : 1 زنقة م الي 
بسماع ل مأجر لقم 2 بلخامس 

بلقن طرة 
تح يل بملقر بإلجأماعي

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 2022 ي ل  ) (26 بلغير بلعادي بأاليخ)
 SMART KENITRA GOOD لشركة)
تقرل) (INVESTISSEMENT SARL

باإلجماع ما يلي):
للشركة  بإلجأماعي  بملقر  تح يل 
م الي) زنقة  (1 بلقديم  بلعن بن  من 
إلى) ( 2)بلقن طرة) بسماع ل مأجر لقم)
بإلسماعل ة) تجزئة  بلجديد  بلعن بن 

مأجر لقم)1727)بلقن طرة.
باملحكمة) بلقان ني:) بإليدبع  تم 
عدد) تحت  بالقن طرة  بإلبأدبئ ة 

92522)بأاليخ)12)سبأمبر2022.
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مكأب برسأاذ سعد ب عنان
م ثق

6،)مكرل،)شالع بحمد ش قي،)فضاء)مكاتب)
بلناف لة،)بلطابق بلسادس،)مكأب لقم)61،)

فاس
بلهاتف):)0535621282/83

بلفاكس):)0535621281

فندق النزهة
بلتس ير بلحر

مؤلخ) ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ)12) 28)سبأمبر)2022،)تلقاه)
برسأاذ سعد ب عنان م ثق بفاس،)
طرف) من  بلحر  بلتس ير  تخزيل  تم 
ذبت) شركة  بلنزهة«) »فندق  شركة)
 LA(مسؤ ل ة محد دة،)لفائدة شركة
PERLE DU TOURISME)شركة ذبت)
لألصل بلأجالي) مسؤ ل ة محد دة،)
بملسأغل كمؤسسة فندق ة من ثالث)
بلنزهة«،)) »فندق  بملعر فة ب) نج م 
زنقة بلحسين) (،7 بلكائن بفاس،)لقم)
بملأنبي(،) زنقة  )سابقا  بلدخي�سي)
ساحة برطلس،) ذلك ملدة)6)ين بت،)

تبأدئ بأاليخ فاتح ي ل  )2022.
172 P
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STE KAPSET INVEST

 IF : 50316267 – RC : 506137 –

ICE : 002848067000008

بلجمع) بملحضر  بمقأ�سى 

بأاليخ) بملنعقد  بلعادي  بلغير  بلعام 

تم إتخاد بلقربلبت) (2022 9)سبأمبر)

بلأال ة):

إجأماع ة) حصة  (100 تف يت)

بلعرب) عز  بلس د  قبل  من  ممل كة 

  KAPSET INVEST بلكأاني في شركة)

 MARRAKECH شركة) لصالح 

 .ORCHIDEES

للشركة)) برسا�سي  بلنظام  تح ين 

.KAPSET INVEST

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بالدبلبلب ضاء،) بلأجالية 

لقم) تحت  (،2022 29)سبأمبر)

.839627
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 STE AFRICA EXPLORATION

HOLDING

RC(Casablanca : 429779

بمقأ�سى بملحضر بلجمع لقربلبت)

بأاليخ) بملنعقد  بل ح د  بلشريك 

بلقربلبت) إتخاد  تم  (2022 2)ي ل  )

بلأال ة):

تح يل) عمل ة  على  مصادقة 

بلتي) بلحصص  مجم ع  بملساهمة 

في) بل  سفي  عثمان  بلس د  يملكها 

 »AFRIQUE-ETANCHEITE« شركة)

 AFRICA« بلقابضة) بلشركة  لصالح 

.»EXPLORATION HOLDING

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بلب ضاء،) بالدبل  بلأجالية 

3)تكأ 9ر)2022،)تحت عدد839706.
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 » FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL:(05(28-81-96-40

FAX:(05(28-81-96-41  

تسيير حر
بعالن عن عقد تس ير حر رصل 

تجالي
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
حرل عقد تس ير حر) (2022 7)ي ل  )

لألصل تجالي بين):
بلس د عبد هللا ز بي بملزدبد بأاليخ)
بلأعريف) للبطاقة  بلحامل  (1965
بلساكن) ( (JB109810 لقم) بل طن ة 
بيت) بشأ كة  بلصفاء) تلباز  بد بل 
باها.)بلذي يمنح حق بلتس ير)))للس د)
ي ن  ) (16 ي نس ح دة بملزدبد بأاليخ)
بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  (،1990
بلساكن) (JB238251 لقم) بل طن ة 
ب  كرى) بلأ بمة  حي  بلسعادة  بزنقة 
بلأجالي) لألصل  باها  بيت  بشأ كة 
بملزبلي) قسالية  (89 برقم) بلكائن 
ب  كرى بشأ كة بيت باها،) ه  عبالة)
عن محل ب ع بملج هربت بالأقس ط.

تبأدئ) ثالث سن بت  بلعقد  مدة 
من)08/07/2022)بلى)08/07/2025 
دلهم) (1000 مالي قدله) مبلغ  مقابل 

شهريا.
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 CENTRE DE MALADIES
 RENALES ET DIALYSES

LIOUSSFI
SARL AU
تأسيس

بملؤلخ) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 
(،2022 سبأمبر) (5 بأاليخ) بالقن طرة 
محد دة) شركة  تأسيس  تم  قد 
بل ح دة) بلشريكة  ذبت  بملسؤ ل ة 

م بصفاتها كالأالي):
 CENTRE DE (: بلتسم ة)
 MALADIES RENALES ET

.DIALYSES LIOUSSFI SARL AU
عالج) مركز  (: بالجأماعي) بلهدف 

مر�سى بلقص ل بلكل ي.

تجزئة صديقة) (: بالجأماعي) بملقر 
لقم)7)فا2 فل لي بلقن طرة.

حدد) (: بالجأماعي) بلرتسما2 
في) للشركة  بالجأماعي  بلرتسما2 
 1000 على) م زع  دلهم  (100.000
100)دلهم لكل حصة م زعة) حصة)

على بلشريكة بل ح دة كما يلي):
 1000 زينب) بل  سفي  بلس دة 

حصة.
عهد تس ير بلشركة مع) (: بلتس ير)
بالجأماعي ملدة غير محددة) بإلمضاء)

إلى بلس دة بل  سفي زينب.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
لدى) بلضبط  كأاب ة  لدى  بلقان ني 
بملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)
30)سبأمبر)2022)تحت لقم)92750.
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GALISEC MAROC
SARL

لتسما2 : 2.100.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : شالع بربطا2 
إقامة 29 بلشقة 9 تكدب2 بلر9اط

تبعا ملدب الت بلجمع بلعام بلغير)
بلعادي  بملؤلخ ي مه)15)ي ن  )2022،)
قرل شركاء)شركة كالبيس ك مال ك،)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مقرها) دلهم،) (2.100.000 برتسما2)
 29 إقامة) بربطا2  شالع  بالجأماعي 

بلشقة)9)تكدب2،)بلر9اط ما يلي):
ب ع حصص بجأماع ة من طرف)
(2 بملالك  نينيز  كانيت  ل يس  بلس د 
للس د) بجأماع ة  حصة  (10710
من) (7 (6 بلفصل) حسن،) فه م 

بلقان ن برسا�سي بأغير.
بلس د) بلثاني  بملسير  بسأقالة 
بلس دة) نينيز  تع ين  كانيت  ل يس 
بلعمري ل ندة بلنب لة كمسيرة  ح دة)

للشركة  ملدة غير محد دة.
16)من بلقان ن برسا�سي) بلفصل)

يأغير.
تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)
تغسطس) (2 ي مه) بالر9اط  بلأجالية 

2022،)تحت لقم)126972.
177 P

HAMZATECH
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة بشريك  ح د

بسال) حرل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع) (،2022 يناير) (7 بأاليخ)
ذبت) لشركة  بالسا�سي  بلنظام 
بشريك  ح د،) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

ذبت بملميزبت بملبينة ف ما يلي):
 HAMZATECH SARL (: بلتسم ة)

.AU
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.
تجالة) (: هي) بلشركة  من  بلغاية 
مخألفة) تشغا2  بملعل م ات،) تجهزة 

 بلبناء.
س دي) برمير  شالع  (22 (: بملقر)

محمد حي بلرشاد بلقرية سال.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: بملدة)

بعأبالب من تاليخ تأسيسها بلنهائي.
 100.000 (: بلجماعي) بملا2  لبس 
1000)حصة من فئة) دلهم قسم إلى)

100)دلهم،)جلها في بسم):
بلس د بملعيزي سمير.

تسير بلشركة من طرف) (: بإلدبلة)
بملسير) بملعيزي سمير بصفأه  بلس د 

بلقان ني للشركة ملدة غير محددة.
فاتح) بين  ما  (: بلجماع ة) بلسنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
فبربير) (17 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)38336.
لقم بلسجل بلأجالي):)35265.

178 P

DEALIFREE
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة بشريك  ح د

بسال) حرل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (13 بأاليخ)
ذبت) لشركة  برسا�سي  بلنظام 
بشريك  ح د،) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

ذبت بملميزبت بملبينة ف ما يلي):
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 DEALIFREE SARL (: بلتسم ة)
.AU

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

:)بالسأيربد) بلغاية من بلشركة هي)
 بلأصدير،)بلأجالة،)تسل م بلطر د.

س دي) برمير  شالع  (22 (: بملقر)
محمد حي بلرشاد بلقرية سال.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: بملدة)
بعأبالب من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

 100.000 (: بلجماعي) بملا2  لتس 
1000)حصة من فئة) دلهم قسم إلى)

100)دلهم،)جلها في بسم):
بلس دة جيهان ب شع ب.

تسير بلشركة من طرف) (: بإلدبلة)
بصفتها) ب شع ب  جيهان  بلس دة 
غير) ملدة  للشركة  بلقان ن ة  بملسيرة 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: بلجماع ة) بلسنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (29 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)39699.
لقم بلسجل بلأجالي)36811.

179 P

BOTTU
S A

بلعام بالسأثنائي) بلجمع  بم جب 
قرل) (،2022 سبأمبر) (15 في) بملنعقد 
م،) هي) ش  ب تي  شركة  مساهم  
لقابة) مجلس  ذبت  مجه لة  شركة 

 إدبلة جماع ة،)ما يلي):
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة):

عين) ممر كاز ياليناس،) (،82 (: من)
بلسبع،)بلدبل بلب ضاء.

1،)بلحي) 3،)بلطريق لقم) :)لقم) إلى)
بلصناعي عين بلسبع،)بلدبل بلب ضاء.

من) (2 للمادة) بمل بزي  بلأعديل 
بلنظام برسا�سي.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
سبأمبر) (30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل 

2022،)تحت لقم)839815.
180 P

ALWIFAQ IMAGING
شركة محد دة بملسؤ ل ة
لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 1 تجزئة  فاق
E Q1 تمالة

بم جب عقد عرفي بأاليخ)6)ي ن  )
 ALWIFAQ(2022،)تم تأسيس شركة
محد دة) شركة  (IMAGING

بملسؤ ل ة،)ذبت بمليزبت بلأال ة):
تقديم بلخدمات.

من) مك ن  بلشركة  لتسما2 
 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000
للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على بلشكل))بلأالي):
 700 ب ل كل ن ك  فاق) شركة 

حصة.
بلس د عمر بل بث)150)حصة.

بلس د جما2 بملهال ي)100)حصة.
 50 بلشا ي) بحسان  بلس دة 

حصة.
بلشركة مسيرة من طرف بلس د)

نب ل صدقي  بلس د عمر بل بث.
سنة) (99 مدة بلشركة محددة في)
ببأدبء)من تاليخ تسج لها في بلسجل)

بلأجالي.
باملحكمة) بلشركة  تسج ل  تم 
سبأمبر) (12 بالبأدبئ ة بأمالة بأاليخ)

2022،) تحت لقم)137179.
181 P

SOHAEB MOSAD
شركة محد دة بملسؤ ل ة

ذبت بلشريك بل ح د
لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : لقم 589 مكرل
 تمل 5 حي بملسيرة ح. ي. م 

بلر9اط
بلعامة) بلجم ع  لقربلبت  تبعا 
 SOHAEB لشركة) بالسأثنائ ة 
MOSAD)شركة محد دة بملسؤ ل ة)
بملنعقدة) بل ح د،) بلشريك  ذبت 
ي ن  ) (23 (2022 ماي) (26 بأاليخ)

2022،)تم إقربل ما يلي):
بالجأماعي) بملقر  عن بن  تغ ير 
 5 مكرل تمل) (589 من لقم) للشركة،)
حي بملسيرة ح ي م بلر9اط،)إلى بملحل)
بملسيرة) (791 لقم) (5 تمل) ب  بلكائن 

ح ي م بلر9اط.

إلى) بلشركة  هدف  نشاط  تغ ير 
مم ن بلحفالت.

تعديل بلفص 2)2) 5)من بلقان ن)
بالسا�سي.

بملصادقة على بلص غة بلجديدة)
للقان ن برسا�سي.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية  باملحكمة 
12)ي ل  )2022،)تحت لقم)126358.
182 P

 ROUTES ET OUVRAGES
D’ART DURABLES

شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت 
بلشريك بل ح د

لتسمالها : 100.000 دلهم
بملقر بلرئي�سي : 15 شالع بربطا2، 

شقة لقم 2، تكدب2، بلر9اط
تبعا لقربل بلجمع بلعام بالسأثنائي)
لشركة) (2020 ي ل  ) (16 بأاليخ)
 ROUTES ET OUVRAGES D’ART

.DURABLES
تم إقربل إغالق مسطرة بلأصف ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالر9اط تحت لقم)106271 

 9أاليخ)18)تغسطس)2020.
183 P

ALMATERRA
شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت بلشريك بل ح د
لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بلرئي�سي : لقم 912 بلطابق 
بلثاني حي بملنزه، ح ي م بلر9اط

تبعا لقربل بلجمع بلعام بالسأثنائي)
لشركة) (2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)
محد دة) شركة  (ALMATERRA
بملسؤ ل ة ذبت بلشريك بل ح د تم)

إقربل):
بلس د) بلشركة  تسم ة  تصف ة 
 MIGUEL ANGEL ZAMORANO

CARRIAZO)كمصفي للشركة.
لقم) ب  بلأصف ة  مقر  تحديد 
912)بلطابق بلثاني حي بملنزه،)ح ي م)

بلر9اط.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالر9اط تحت لقم)129201 

 9أاليخ)28)سبأمبر)2022.
184 P

RICATECH
SARL AU

لتسما2 بلشركة : 100.000 دلهم
 بملقر بالجأماعي : بملحل بلأجالي

 لقم 1 تجزئة بلحسن ة لقم 12، 
تمالة

تف يت حصص
ب) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2021،) مسجل بالر9اط) 15)ن فمبر)
تم تف يت) (،2021 ن فمبر) (16 بأاليخ)
حصة بلتي) (1000 جم ع بلحصص،)
بلرماني) نب ل  بلس د  ملك  في  كانت 
لقم) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
عبد) زكريا  بلس د  إلى  (AD122882
بل طن ة) للبطاقة  بلحامل  بلدبئم 
AD219313،) 9الأالي تصبحت) لقم)
جم ع تسهم بلشركة في ملك بلس د)
زكريا عبد بلدبئم كما تصبح ه  بملسير)

بل ح د للشركة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بأمالة بأاليخ)7)ديسمبر)2021.
لقم بإليدبع)6959.

185 P

 LES COPAINS JUNIORS
PRIVE
SARL

تأسيس شركة
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2022،)تم  ضع بلقان ن) 22)سبأمبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بملعط ات) تحت  محد دة  ذلك 

بلأال ة):
 LES COPAINS بلتسم ة):)شركة)

.JUNIORS PRIVE
ل ض برطفا2،) (: غرض بلشركة)

بالستشالبت بإلدبلية.
بملقر):)عمالة)28)شالع م الي علي)

شريف ت الد بناصر مسيرة)1،)تمالة.
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ب) بلشركة  مدة  حددت  (: بملدة)
99)سنة ببأدبء)من تاليخ تسج لها في)

بلسجل بلأجالي.
بمبلغ) حدد  (: بلشركة) لتسما2 
 1000 مقسمة إلى) دلهم،) (100.000
حصة ب)100)دلهم لل بحدة مكأتبة)

 محرلة  م زعة كالأالي):
بلس د فريد بلح زية)500)حصة.

 500 صالي) بسمهان  بلس دة 
حصة.

بملجم ع):)1000)حصة.
من) بلشركة  تسير  (: بلتس ير)
طرف بلس د فريد بلح زية  بلس دة)

بسمهان صالي ملدة غير محد دة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
باملحكمة) بلشركة  لنظام  بلقان ني 
بأاليخ بأمالة  ذلك   بالبأدبئ ة 
2022،) سجلت بالسجل) تكأ 9ر) (2  

بلأجالي تحت لقم)9021.
لقم بلسجل بلأجالي)137385.

186 P

MARINE BEAUTY CENTER
SARL AU

تأسيس شركة
 MARINE (: بلشركة) بسم 

.BEAUTY CENTER SARL AU
صال ن) (: بالجأماعي) بلهدف 

للحالقة  بلأجم ل.
بلأجم ل) مسأحضربت  تاجر 

بالأقس ط.
بلكائنة) بلشقة  (: بالجأماعي) بملقر 
بالطابق بلثاني من بلسكن بملأ بجد)
بلذهب) حي  بدي  بلفض لة  بأجزئة 

بلرقم)30)تمالة.
دلهم) (30.000 (: لتسما2 بلشركة)
فئة) من  حصة  (300 (2 مقسمة 
دلهم للحصة بل بحدة لفائدة) (100

بلس دة عزيزة مرين.
بلتس ير):)بلس دة عزيزة مرين.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  لقم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بلسجل بلأجالي لقم) (،8925 بأمالة)

.137287
187 P

CREATIVE
SARL AU

تعديالت بالشركة
تغ ير بملقر بالجأماعي

 CREATIVE ESN (: بسم بلشركة)
.SARL AU

تغ ير بملقر بالجأماعي للشركة من)
تما2)5)بملسيرة لقم)66)بلطابق بر 2)
يعق ب بملنص ل بلر9اط إلى)110)زنقة)

خريبكة بلفق ه بن صالح.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  لقم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بلسجل بلأجالي) (،129052 بالر9اط)

لقم)158035.
188 P

GLOBAL SERVICE KADI
SARL

تأسيس شركة
 GLOBAL (: بلشركة) بسم 

.SERVICE KADI SARL
نقل) مقا 2  (: بالجأماعي) بلهدف 

بلبضائع.
لالسأيربد) ت   س ط  تاجر 

 بلأصدير.
برعما2) ت   بلبناء) تعما2  مقا 2 

بملأن عة.
بر 2) بلطابق  (: بالجأماعي) بملقر 
بلخير،) قادل مرس  إقامة  (،2 بلشقة)

تمالة.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
مقسمة 2)1000)حصة من فئة)100 

دلهم للحصة بل بحدة لفائدة):
دلهم) (100 فئة) من  حصة  (500
للحصة بل بحدة لفائدة بلس د حم د)

بيت))بلقا�سي.
دلهم) (100 فئة) من  حصة  (500
بلس د) لفائدة  بل بحدة  للحصة 

ياسين بيت بلقا�سي.
بيت) حم د  بلس د  (: بلتس ير)

بلقا�سي.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  لقم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بلسجل بلأجالي لقم) (،8995 بأمالة)

.137351
189 P

TRANS DIRECT AUTO
SARL AU

ب ع بلحصص بالجأماع ة
بسأقالة مسير قديم  تع ين مسير 

جديد
بلعام) بلجمع  محضر  بم جب 
بملنعقد) بلعادي  بلغير  بالسأثنائي 
بأاليخ)7)سبأمبر)2022،)قرل مساهم)
 TRANS DIRECT AUTO بلشركة)

SARL AU)ما يلي):
ب ع بلحصص بالجأماع ة كالأالي):)
تب ع بلس دة ثرية نصبان إلى بلس دة)
في) حصصها  جم ع  بلسفة  مسيرة 
 100 ب) حصة  (100 تي) بلشركة،)
 10.000 دلهم لكل حصة ما يعاد2)

دلهم.
بلس دة) (: بر لى) بملسيرة  بسأقالة 
ثرية نصبان من بلشركة بشكل نهائي)
 تع ين مسيرة جديدة بلس دة مسيرة)
بلأعريف) لبطاقة  حاملة  بلسفة 
للشركة ملدة غير) مسيرة  (TA52276

محددة.
بلضبط) بمكأب  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية  باملحكمة 
لقم) تحت  (،2022 28)سبأمبر)

.129206
190 P

EDEN ATLAS PROMO
ش م م ب  

منعش عقالي
بائع  مجزئ برلب�سي

بلطابق بلثاني لقم 61 شالع م الي 
عبد هللا، خن فرة

بلأأسيس
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس شركة) (،2022 7)سبأمبر)
بشريك) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بامل بصفات بلأال ة):
 EDEN ATLAS شركة) (: بلتسم ة)

.PROMO
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محد دة بشريك  ح د.
بلثاني) بلطابق  (: بالجأماعي) بملقر 
هللا،) عبد  م الي  شالع  (61 لقم)

خن فرة.

بائع) عقالي،) منعش  (: بلغرض)
 مجزئ برلب�سي.

 100.000 في) حدد  (: بلرتسما2)
1000)حصة م زعة) دلهم م زع إلى)

على بلشكل بلأالي):
ز هير ماشال)1000)حصة.

بلتس ير):)تس ير بلشركة من طرف)
غير) ملدة  ذلك  ماشال  ز هير  بلس د 

محددة.
تم لدى كأابة) (: بإليدبع بلقان ني)
بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة بخن فرة)
2022،)تحت لقم) 21)سبأمبر) بأاليخ)

.2022/212
بلسجل بلأجالي لقم)2539.

191 P

LET’S BAC  PRIVE
مركز بلأحضير لالمأحانات

بلحي بإلدبلي لقباب، خن فرة
بلأأسيس

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
12)سبأمبر)2022،)تم تأسيس شركة)
ذبت مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د)

بامل بصفات بلأال ة):
.LET’S BAC PRIVE(:(بلتسم ة

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)
محد دة بشريك  ح د.

بإلدبلي) بلحي  (: بالجأماعي) بملقر 
لقباب،)خن فرة.

بلأحضير) مركز  (: بلغرض)
لالمأحانات.

 100.000 في) حدد  (: بلربسما2)
1000)حصة م زعة) دلهم م زع إلى)

على بلشكل بلأالي):
شربف) بملصطفى  م الي  بلس د 

1000)حصة.
:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)
بلس د م الي بملصطفى شربف  ذلك)

ملدة غير محددة.
تم لدى كأابة) (: بإليدبع بلقان ني)
بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة بخن فرة)
تحت لقم) (،2022 سبأمبر) (2 بأاليخ)

.2022/220
بلسجل بلأجالي لقم)2551.
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STE SECURITE 

ET PREVENTION  

DE RISQUE 
SARL

لتسمالها : 100.000 دلهم

RC(N°  153723

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  قرل 

سبأمبر) (5 بأاليخ) للشركة،) بملنعقد 

2022،)بلحل بملسبق للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع   تم 

سبأمبر) (27 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022،)تحت لقم)129170.
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مكأب برسأاذة حسناء)كرين

م ثقة بالدبل بلب ضاء

HEAVEN RESIDENCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لبسمالها : 510.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بلدبل بلب ضاء، 
22، زنقة عمر بلسال ي

تف يت حصص بجأماع ة
بسأقالة مسير  إعادة تع ين مسيرين
بأاليخ) لسمي  عقد  بمقأ�سى 

بلس د) ف ت  (،2022 12)سبأمبر)

بلحصص) مجم ع  د �سي  محمد 

بالجأماع ة بلتي يمألكها في بلشركة)

 1700 في) تعاله  بملمثلة  بملذك لة 

شركة) لفائدة  بجأماع ة  حصة 

.GREEN HEAVEN IMMO

بلغير) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 

سبأمبر) (12 بأاليخ) بملنعقد  بلعادي 

2022،)تقرل ما يلي):

تف يت) عقد  على  بملصادقة 

بلحصص بالجأماع ة.
بلقان ن) من  (7 (6 بلبن د) تغ ير 

بالسا�سي للشركة.

بسأقالة بلس د محمد د �سي من)

منصب مسير.

ط ب) ش م  بلس د  تع ين  إعادة 

شتريت) دبف د  شتريت  بلس د 

كمسيرين للشركة.
بلقان ن) من  (23 بلبند) تغ ير 

برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بل ضع  تم 
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية بالدبل)
(،2022 سبأمبر) (29 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839629.
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STE BROSTARS
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE : AV(ZARBIA(LOT(WAFA

N°344 HSSAIN(SALE
بلعادي) بلغير  بلعام  بلجمع  قرل 
(،2022 ي ل  ) (11 بأاليخ) بملنعقد 
(،STE BROSTARS SARL لشركة)
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لبسمالها)10.000)دلهم.
زل9 ة) شالع  (: بالجأماعي) مقرها 
حصين سال،) (322 لقم) تجزئة  بفا 

تقرل ما يلي):
بملسبقة) بلأصف ة  في  بلشر ع 

للشركة.
مخصص) عماد  بلس د  تع ين 

للشركة.
شالع) (: بلأصف ة ب) مقر  تحديد 
حصين) (322 زل9 ة تجزئة  بفا لقم)

سال.
باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 
سبأمبر) (21 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)39620.
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 STE MAGICWORKS
SARL

تاسيس شركة 
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تقرل) بالر9اط،) (2022 سبأمبر) (21  
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تاسيس 

محد دة،)بالخصائص بلأال ة):
(: بالجأماع ة) بلتسم ة 

ماج ك  لك.
زنقة ضايت) (6 (: بالجأماعي) بملقر 
بكدب2) ( (5 لقم) بال 2  بلطابق  ع ى 

بلر9اط.
تشغا2 بلبناء) تنشطة) ( (: بلهدف)

مخألفة  بلطاقات بملأجددة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بحدبثها بلفعلي.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

حدد) (: بالجأماعي) بلربسما2 

على) مقسم  دلهم  (1.000.000 من)

10.000)حصة بق مة)100))دلهم.

من) مسيرة  بلشركة  (: بلتس ير)

طرف بلس د عاد2 فضائل  بلس دة)

مريم بنعبد هللا ملدة غير محددة.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.163207

باملحكمة)) بلقان ني  باليدبع  تم 

تكأ 9ر)) (3 بأاليخ) ( بالر9اط) بلأجالية 

2022،)تحت لقم)129362.
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 STE LAOUHIDI VISION
SARL AU

تاسيس شركة 
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

باكادير،) (2022 تغسطس) ( (22

تاسيس شركة ذبت مسؤ ل ة) تقرل 

محد دة بشريك  ح د،)بالخصائص)

بلأال ة):

ال ح دي) (: بالجأماع ة) بلتسم ة 

فيزي ن.

زنقة ميشل فن) ( (: بملقر بالجأماعي)

لقم)7)حي لخ ام)2)بكادير.

بلهدف):)بلبصريات.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بحدبثها بلفعلي.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

من) حدد  (: بالجأماعي) بلربسما2 

 1.000 دلهم مقسم على) (100.000

حصة بق مة)100))دلهم.

من) مسيرة  بلشركة  (: بلتس ير)

ملدة) ( ب زكري) سلمى  بلس دة  طرف 

غير محددة.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.53053

باملحكمة)) بلقان ني  باليدبع  تم 

تكأ 9ر)) (3 بأاليخ) ( بالر9اط) بلأجالية 

2022،)تحت لقم)118672.
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FIDUTEMA

ش.م.م.

مقرها):)136)شالع بلقاهرة بلطابق بال 2 شقة)

لقم)1)ك مطربف)1)تمالة

بلهاتف):)05.37.62.22.28

بلفاكس):)05.37.62.27.62

STE TIMI CONTRACTORS
SARL AU

مقرها : شالع عال2 بن عبد هللا لقم 

5 حي بلنهضة تمالة

تاسيس شركة
في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تاسيس) ( قد تم) (،2022 12)سبأمبر)  

 TIMI CONTRACTORS شركة)

بملسؤ ل ة) ذبت  (،SARL AU

بملحد دة بشريك  ح د،) بلتي تحمل)

بلخصائص بلأال ة):

 STE TIMI (: ( بلتسم ة)

.CONTRACTORS SARLAU

ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك  ح د.

 100.000 (: بلشركة) لتسما2 

دلهم.

بلهدق بالجأماعي):)منعش عقالي.

بملخألفة) بالشغا2  في  مقا 2 

 تشغا2 بلبناء.

 1000 حمزة بل  سفي) (: بلشركاء)

حصة.

مسير) بل  سفي  حمزة  (: بلتس ير)

للشركة.

من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بال لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.

تق  د) تم  (: ( بلقان ني) باليدبع 

بالسجل بلأجالي باملحكمة بلأجالية)

بأمالة،)تحت لقم)9010.
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 STE INFO STORE
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك   ح د

لبسمالها : 10.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : 15 شالع بالبطا2 

بلشقة لقم 2 تكدب2 بلر9اط
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
تغسطس) (23 بأاليخ) بالسأثنائي 
2022،)تم بالتفاق على بلحل بملسبق)

للشركة  تصف تها.
عالء) محمد  بلس د  تع ين  تم 
بلأعريف) للبطاقة  بلحامل  بنحسين 
A610828،)ذ  جنس ة) بل ط نة لقم)

مغر9 ة مصفي للشركة.
مقر بلأصف ة))حدد ب):)15)شالع)
بالبطا2 بلشقة لقم)2)بكدب2 بلر9اط

بالسجل) بملحضر  تم  ضع 
سبأمبر) (20 بلأجالي بالر9اط بأاليخ)

2022،)تحت لقم)128975.
بلسجل بلأجالي لقم):)102917.
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STE AMENZA CONSEIL
شركة محد دة بملسؤ ل ة 

بشريك  ح د
لبسمالها : 10.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : 210 شالع 
بلزلقط ني بقامة حمد بلشقة لقم 

1، بلدبلبلب ضاء
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي))مبرم مرخ في)
تم تأسيس شركة) (،2022 ي ل  ) (21
محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك فريد)

مميزبتها كالأالي):
.AMENZA CONSEIL(:(بلتس مة

بلن ع):)شركة محد دة بملس ؤل ة)
ذبت بلشريك بل ح د.

بلشركة) غرض  يأمثل  (: بلغرض)
دبخل بملغرب  خالجه في):

شربء) 9 ع  بسأيرد  معالجة)
 تس يق  بملأاجرة في جم ع بملعدبت)
بال ل ة)  بملسألزمات  بمل بد 
بملصنعة) ت  شبه  بلنهائ ة   بملنأجات 
بلفرع ة)  بلترك بات  بلأجمعات 
 قطع بلغ ال،)بلتي لها عالقة مباشرة)
ت  غير مباشرة بالفالحة  بلبناء) جم ع)

بالنشطة بلتي عالقة بها.

بنجاز تي نشاط ب  تقديم خدمة)

ت  بستشالة ب  تمث ل يأعلق بمجاالت)

بلأدخل بملشال بليها تعاله.
دعم) ت   بستشالية  خدمات  تي 
لالشخاص  بلشركات) تخرى 

 بله ئات بلعامة ب  بلخاصة بالخرى.
في) بالستشالة  بلدعم 
بالستربت ج ة  بلأنظ م  بالدبلة  نظم)
بملعل مات  بمل بلد بلبشرية  بلتس يق)
من)  بالتصا2  بملساعدة بلقان ن ة،)

بلأصم م بلى بلأفع ل.
للتشغ ل) خدمة  تي  تقديم 
 لأ ظ ف بمل بلد ن ابة عن بالخرين،)
بلند بت  بلفعال ات)  تنظ م 
بملجم عات) لتشك ل  بملخصصة 

 تنش طها.
جم ع بنشطة بالتصاالت  تنشطة)
بالتصاالت  بالستشالبت بلتس يق ة)
بالعالم،) جم ع  سائل  باسأخدبم 
بل سائط) بالنترنيت  جم ع   خاصة 

بلأفاعل ة.

جم ع تنشطة بل ساطة بملال ة.
بلعمل ات) جم ع  عامة  بصفة 
بلصناع ة ت  بلأجالية ت  بلقان ن ة ت )
بملال ة ت  بملنق لة ت  غير بملنق لة بلتي)
مباشرة) بصفة  لها عالقة  تك ن  قد 
ب ) بلشركة  بغرض  مباشرة  غير  ب  
بي غرض مشابه ت  ذي صلة ت  قد)

يساعد على ت س عه.
شالع) (210 (: بالجأماعي) بملقر 
(،1 بلشقة) حمد،) إقامة  بلزلقط ني 

بلدبلبلب ضاء.
بملدة):)99)سنة.

دلهم) (10.000 (: لبسما2 بلشركة)
بجأماع ة) حصة  (200 بلى) مقسمة 

بق مة)50)دلهم للحصة بل بحدة.
بلس د) (: بلنقدية) بلحصص 
 REAUNAUD MARIE JEAN

GUILLON 10.000)دلهم.
فاتح) من  ببأدبء) (: بملال ة) بلسنة 

بكأ 9ر بلى)30)سبأمبر.
بملسير) بمهمة  يق م  (: بلتس ير)
 RENAUD MARIE JEAN بلس د)
بلجنس ة،) بلفرن�سي  (،GUILLON
(،BELLEVUE(بملق م بف ال)19،)تجزئة

بلدبلبلب ضاء) بلحامل) بلذئاب  عين 

لقم) بالقامة  بلأعريف  لبطاقة 

.BE61972G

باملركز) بلقان ني  باليدبع  تم 

بالدبلبلب ضاء،) لالسثأمال  بلجه ي 

تحت لقم بلسجل بلأجالي)552099 

بأاليخ)8)تغسطس)2022.
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 STE VEHICULE TUNING
 AND MAINTENACE

CORPORATION
VTMC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بلسجل بلأجالي لقم : 122289 

بلر9اط

حل بلشركة
بلغير) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 

ماي) (2 بأاليخ) بسال  بملؤلخ  بلعادي 

2022)تم بالتي):

 VEHICULE بلشركة) حل 

 TUNING AND MAINTENANCE

بلس د) CORPORATION.تع ين 

عق ل ج هر كمصفي للشركة.

(: للأصف ة) بملقر بالجأماعي  حدد 

813)مجم عة بلعهد حي) بلر9اط لقم)

بلنهضة)1.

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 

سبأمبر) (28 ي م) بالر9اط  بلأجالية 

2022،)تحت لقم)7632.
بملسير
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STE WAFA HOTEL
شركة مجه لة بالسم

لبسمالها : 119.300.000 دلهم

 CIH، 8 مقرها بالجأماعي :  كالة

شالع بلحسن II مربكش

بلسجل بلأجالي لقم : 2323

بسأقالة مأصرفين  تع ين مأصرف
عقد) (،2022 ماي) (9 بأاليخ)

(،WAFA HOTEL شركة) مساهم ب 

(،MADEF(جمع عام عادي،)في شركة

 بلتي مقرها بلساحة بملربعة،)عمالة)5 

محج بلرياض بلر9اط.

بلعادي) بلعام  بلجمع  بتخذ 

بلقربلبت بلأال ة):

قب 2 بسأقالة بملأصرفين):

بلحامل) بلفاض لي  بنس  بلس د 

لقم) ل طن ة  بلأعريف  للبطاقة 

.GK65268

بلس د حاتم زبكي بلحامل للبطاقة)

.FA28768(بلأعريف بل طن ة لقم

 3 ملدة) بلأالي  بملأصرف  تع ين 

تي حتى نهاية بلجمع بلعام) سن بت،)

بشأن) قربلب  يصدل  بلذي  بلعادي 

ديسمبر) (31 في) بملغلقة  بلحسابات 

.2027

بلحامل) خل ل  حمد ن  بلس د 

.BK122700(للبطاقة بل طن ة لقم

حال ا) بالدبلة  مجلس  يتشكل 

كالأالي):

بلذي) باليدبع  بلأدبير  صند ق 

يمثله بلس د هشام معر ف.

بلس د حمد ن خل ل.

بلس د هشام معر ف.

كأابة) لدى  بلقان ني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بمربكش)

بأاليخ)9)تغسطس)2022،)تحت لقم)

.138279

202 P

STE WAFA HOTEL
شركة مجه لة بالسم

لبسمالها : 119.300.000 دلهم

 CIH، 8 مقرها بالجأماعي :  كالة

شالع بلحسن II مربكش

بلسجل بلأجالي لقم : 2323

بملصادقة على عقد بالدماج
عقد) (،2022 ماي) (11 بأاليخ)

شركة)) بالدبلة  مجلس  تعضاء)

بجأماعا،) بتخذ ب) (،WAFA HOTEL

بلقربلبت بلأال ة):

بالدماج) بتفاق ة  على  بملصادقة 

فندق  فا) شركة  ضم  طريق  عن 

بملضم نة) بلشركة  (WAFA HOTEL

بلشركة) (،LE LIDO من طرف شركة)

بلضامة  شر طها بلرئيس ة هي):

على) بملسأح ذة  بلشركة  تأ فر 

119300)سهم من)19.300)سهم.
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تمثل لبسما2 بلشركة بملضم نة.
بمجرد) نهائ ة  بلعمل ة  سأصبح 
بلعادي) غير  بلعام  بلجمع  م بفقة 

لشركة)LE LIDO))على بالدماج.
لجعي) باثر  بلعمل ة  تنف ذ  يأم 
مما) (،2022 يناير) فاتح  من  بعأبالب 
لفنادق  فا) مبكر  حل  بلى  يؤدي 

.WAFA HOTAL
سيأم تنف ذ هذه بلعمل ة في بطال)

بلنظام بلضريبي بلعادي.
يمنح مجلس بدبلة بلشركة))جم ع)
زبكي،) حاتم  للس د  بلصالح ات 
بصفأه مديرب عاما بغرض ت ق ع عقد)
بالدماج بين)LE LIDO) شركة فنادق)
ق ام قبل) ( مع) (،WAFA HOTEL  فا)
بالدماج) عمل ات  من  بالنتهاء)  بعد 
بلرسم ة  طلبات) بالجربءبت  بجم ع 
بملستندبت) ) بلأصديق على  بلشربء)
 بالعالنات بلالزمة ب  بملف دة للتس ية)

بلكاملة لعمل ة بالدماج.
بلجمع) بملجلس،) 9م بفقة  يقرل 
بلعام بلغير بلعادي للشركة بلضامنة)
حل بلشركة تلقائ ا  د ن) (LE LIDO
عمل ة) تي  د ن  شكلي  بجربء) تي 

بلأصف ة.
يقرل بملجلس بالأالي شطب شركة)

فنادق  فا من بلسجل بلأجالي.
كأابة) لدى  بلقان ني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكمة بلأجالية بمربكش)
2022،)تحت لقم) 20)سبأمبر) بأاليخ)

.138278
203 P

STE NATURE DU BLED
شركة ذبت محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت بلشريك بل ح د
لبسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : بقامة لؤلؤة 
بلن بصر 3 مأجر لقم 3 عمالة 3 

بلن بصر بلدبلبلب ضاء
بلسجل بلأجالي لقم : 509239

بأاليخ عرفي  عقد  (  بمقأ�سى)
بالدبلبلب ضاء،)قرل) (2021  30)ن نبر)
 NATURE لشركة) بل ح د  بلشريك 
محد دة شركة  (،DU BLED

بل ح د) بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة  (
مقرها) دلهم،) (100.000 لبسمالها)

لؤلؤة) إقامة  (: بقامة) بالجأماعي 

 3 عمالة) (3 لقم) مأجر  (3 بلن بصر)

بلن بصر بلدبلبلب ضاء،)تقرل ما يلي):

 NATURE(بنحال2 بملسبق للشركة

.DU BLED

تع ين بلس د هشام برتالي مصف ا)

للشركة.

بقامة) (: بلأصف ة) مقر  تحديد 

3)عمالة) 3)مأجر لقم) لؤبؤة بلن بصر)

3)بلن بصر بلدبلبلب ضاء.

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 

لقم) تحت  بالدبلبلب ضاء،) بلأجالية 

820126)بأاليخ)2)بكأ 9ر)2022.

204 P

STE INSIGHT CALL CENTER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم

بلسجل بلأجالي لقم : 157297 

بلر9اط

تبعا لقربلبت بلجمع بلعام للشركاء)

بأاليخ)28)فبربير)2022،)للشركة ذبت)
 20 زنقة تانس فت لقم) (32 بلعن بن)

بكدب2 بلر9اط.)تقرل ما يلي):

حل بلشركة.

تع ين بلس د كما2 بملعأني مصفي)

للشركة.

كأابة) لدى  بلقان ني  باليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بالر9اط،)

تحت لقم)129377.

205 P

STE AGRO NEGOCE AFRICA
 SIEGE : 15 AV(AL(ABTAL(APPT4

AGDAL RABAT

بنشاء شركة
 AGRO NEGOCE (: بلطائفة)

.AFRICA

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

شالع) (15 (: بملسجل) بملكأب 

بالبطا2 شقة لقم)2)بكدب2 بلر9اط.

لبسما2):)9000)دلهم.
بملجا2):)مف ض بضائع.

شركاء):
Mr. DIAKITE CHECK AMED 
.Mr. CHARLES ABDOULAYE

 Mr. SELLAMI YACINE
.TOUFIK

بلسنة بملال ة):)2022.
 Mr. DIAKITE ABDOUL(:(بملدير

.RHAMANE
بلسجل بلأجالي لقم):)162585.

206 P

شركة ايفنت بويلدينك
 ش.م.م

شركة بيفنت ب يلدينك ش.م.م 
لتسمالها 100.000 دلهم

بلسجل بلأجالي لقم :  525209
مقرها بالجأماعي: بلدبل بلب ضاء 

بلرقم 5 بلزنقة 7 بلطابق 2 بلشقة 2 
بلسعادة بلبرن �سي

تبعا ملدب الت بلجمع بلغير بلعادي)
بأاليخ)23)فبربير)2022،)قرلب لشركاء)

مايلي):)
تم تف يت)80)سهم من طرف عبد)
سهم من طرف) (80 بملج د جبربن  )
بلط ب) لفائدة  بله ل في  بلع ا�سي 
بحم د ش بلذي بصبح يأ فر على ما)

مجم عه)500)سهم دبخل بلشركة).
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ) ( ( بلب ضاء) بلدبل  (  بلأجالية)
لقم) تحت  (،2022 مالس) فاتح 

.815035
207 P

 STE KIDIMASTER
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
تك ين شركة

بالر9اط) مؤلخ  محضر  بمقأ�سى 
تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (8 بأاليخ)
بلق بنين بالساس ة لشركة محد دة)

بملسؤ ل ة ذبت بملميزبت بلأال ة):
بلهدف):)بالسأيربد بالجملة،)تاجر)

بلعاب بالجملة.

ياق ت) اللة  شالع  (39 (: بملقر)
بلطابق)5)بلشقة لقم د بلب ضاء.

بماقدله) حدد لبسما2  (: لبسما2)
100.000)دلهم.

تدبل بلشركة من طرف) (: بلتس ير)
غير) ملدة  بن ل  بن ل حسن  خديجة 

محد دة.
بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 
بلأجالية) باملحكمة  بلضبط 
سبأمبر) (28 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء،)
بلأجالي) بلسجل  لقم  (،2022

556787،)تحت لقم)31751.
208 P

STE FADEL IMMO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسمالها : 5.000.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : زب ية 25 شالع 
م الي لش د  1 مكرل زنقة ب الد 

ب زيد بلدبلبلب ضاء
لفع لبسما2 بلشركة

 31 بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلجمع ة) قرلت  (،2022 تغسطس)
عقدتها) بلتي  بلعادية  بلغير  بلعامة 
(،FADEL IMMO بملدع ة) بلشركة 
محد دة،) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مقرها) دلهم،) (5.000.000 لبسمالها)
م الي) شالع  (25 زب ية) (: بالجأماعي)
ب زيد) ب الد  زنقة  مكرل  لش د  1)

بلدبلبلب ضاء)،)تقرل ما يلي):
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 
من) ل صل  دلهم  (300.000 قدله)
 5.300.000 بلى) دلهم  (5.000.000

دلهم،)مكأتبة جم عها نقدب.
 CHADIA شركة) على  بمل بفقة 
بالسم) مجه لة  شركة  (،INVEST
شادية) بلس دة  شخص  في  بملمثلة 

بلسقاط كمساهمة جديدة.
من بلقان ن) (7 (6 تغ ير للفص 2)

بالسا�سي للشركة.
لدى) بلقان ني  باليدبع  تم 
بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 
تكأ 9ر) (2 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء،)

2022،)تحت لقم)820215.
للنسخ  بلنشر

209 P
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 STE  ESPACE BLANC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بمساهم  ح د
لبسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : 59 شالع 

بلزلقط ني بقامة بلزه ل، بلطابق 

بلثامن، لقم 22  بلدبلبلب ضاء

تاسيس شركة 
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تقرل) باكادير،) (2022 سبأمبر) (8  

 ضع بلق بنين بملؤسسة لشركة ذبت)

بمساهم  ح د،) محد دة  مسؤ ل ة 

 بلتي تأميز بالخصائص بلأال ة):

.STE ESPACE BLANC(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

مسؤ ل ة محد دة بمساهم  ح د.

بمل ض ع):)بلشركة لها بهدبف):

في) بالجملة  بلنشاط  بلأجالة 

بلسلع بملنزل ة،)بالسأيربد  بلأصدير،)

بلأمث ل،) بلأ زيع،) بلشربء،) بلب ع 

بلتس يق في جم ع بالصناف،) 9صفة)

يمكن) بلتي  بملنأجات  لجم ع  عامة،)

ب عها للمهن ين ب  بلغير بملهن ين.

بنشاء،)شربء،)كربء،)بلتس ير بلحر)

بسأغال2) بلأجالية،) بالص 2  لكل 

بملؤسسات) بملأاجر  جم ع  جم ع 

بلأجالية،) بملصانع،)  بالص 2 

بالنشطة) باحدى  بملأعلقة   بملعامل 

بملحددة.

بلأجالية بلعامل ة.

بلغير) ب   بملباشرة  بملساهمة 

بملباشرة للشركة في جم ع بلعمل ات)

بلصناع ة) ت   بلأجالية  بملقا الت  ت  

بلتي لها عالقة بالهدف بالجأماعي.

بلعمل ات) جم ع  عامة،)  9صفة 

بلأجالية،)بلعقالية،)ب  بلغير بلعقالية)

غير) ب   مباشرة  بملرتبطة  بملال ة  ب  

بلتي) ت   بلرئي�سي  بالنشاط  مباشرة 

بامانها بملساهمة في بزدهال بلشركة.

شالع) (9 (: بالجأماعي) بملقر 

بلطابق) بلزه ل،) بقامة  بلزلقط ني 
بلثامن،)لقم)22))بلدبلبلب ضاء.

بملدة):)99)سنة.

 100.000 ( يقدل ب) (: ( بلربسما2)

حصة) (1000 بلى) مقسمة  دلهم 
بجأماع ة من فئة)100)دلهم للحصة)

بل بحدة منحت للمساهم بل ح د.
فاتح) من  تبدت  (: بملال ة) بلسنة 

سبأمبر بلى غاية)31)تغسطس.
عبد) ببن  لضا  بلس د  (: بلتس ير)
حامل) بلجنس ة،) مغربي  بلحق،)
(،TY810699 لقم) بل طن ة  للبطاقة 
بلساكن) (،2003 ن نبر) (22 بملزدبد في)
زنقة بريماتيس ف نأين) (16 بفرنسا،)

بل )77300.
لدى) بلقان ني  باليدبع  تم 
بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 
تكأ 9ر) (2 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء)

2022،)تحت لقم)820219.
للنسخ  بلنشر

210 P

STE CEVAL GIE
مجم عة ذبت بلنفع بالقأصادي

مقرها بالجأماعي : 212 شالع بين 
سينا بلدبلبلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 285899 
بلدبلبلب ضاء

بلأعريف بلضريبي لقم : 12226297
منظمة ب بسطة بلظهير لقم 1.99.12 

بأاليخ 5 فبربير 1999
بتنف ذ بلقان ن لقم 97.13 

بملأعلق باملجم عات ذبت بلنفع 
بالقأصادي

كما تم تعديله  تأم مه ب بسطة 
بلقان ن لقم 66-13

بلعام) بلجمع  محضر  بم جب 
بالسأثنائي للشركة بملنعقد بأاليخ)27 
ماي)2022،)تقرل تجديد  الية تعضاء)
تي) سن بت،) (3 ملدة) بالدبلة  مجلس 
بلى غاية دع ة بلجمع بلعام للأدب 2)
ح 2 حسابات بلنشاط بملالي بملخأأم)

بأاليخ)31)ديسمبر)2022) هم):
بملغرب،) ه لس م  الفالج  شركة 
لبسما2) ذبت  مساهمة  شركة 
بلكائن مقرها) دلهم،) (702.937.200
زنقة) (6 بالدبلبلب ضاء،) بالجأماعي 
تحت) بملسجلة  ل كريت،) حي  مكة،)
(،20779 (: لقم) بلأجالي  بلسجل 

 ممثلة ب بسطة بلس د عبد بللط ف)

حم ش.

بملغرب،) إسمنت  شركة 
لبسما2) ذبت  مساهمة،) شركة 
بلكائن) دلهم،) (1.223.600.200
بلب ضاء،) بالدبل  بالجأماعي  مقرها 
بملسجلة) بان لبما،) شالع  (621
بالدببلب ضاء) بلأجالي  بالسجل 
70617،) بملمثلة ب بسطة) تحت لقم)

بلس د محمد شف ق.
شركة) تمالة،) تسمنت  شركة 
 295.000.000 لبسمالها) مساهمة،)
بالجأماعي) مقرها  بلكائن  دلهم،)
بلدبلبلب ضاء،) طريق  عأ ق،) بعين 
بلأجالي) بالسجل  بملسجلة  تمالة 
(،22721 لقم) تحت  بالدبلبلب ضاء)
لش د) بلس د  ب بسطة   بملمثلة 

بلش اخي.
بالدبلة) مجلس  محضر  بمقأ�سى 
تقرل) (،2022 ماي) (27 بملنعقد بأاليخ)
تجديد  الية شركة الفالج ه لس م)
مجلس) لئيس  بصفتها  بملغرب،)
بملمثلة ب بسطة بلس د عبد) بالدبلة،)
بللط ف حم ش،)ملدة  اليتها كعض )
دع ة) غاية  بلى  تي  بالدبلة،) مجلس 
بلجمع بلعام للأدب 2 ح 2 حسابات)
بأاليخ) بملخأأم  بملالي،)  بلنشاط 

31)ديسمبر)2022.
للمقأطف  بل ان
بملمثل بلقان ني

211 P

STE UKKUS
شركة ذبت مس ؤل ة محد دة

تاسيس شركة
بسأثنائي) عام  ( جمع) بثر  على  (
تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (19 بأاليخ)

بلقان ن بالسا�سي للشركة):
منعش) (: بالجأماعي) بمل ض ع 

عقالي.
ذبت) شركة  (، (UKKUS (: بالسم)

بملسؤ ل ة بملحد دة.
 1 :)تجزئة بملسيرة) بملقر بالجأماعي)
لقم)616)بلطابق بلثاني)N2-B)تمالة.

لبسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
)حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة بلى)
100)دلهم لل بحدة مسجلة  محرلة.

بملدة):)99)سنة.

بلتس ير):)بلس د ياسين بلكبير.

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع   تم 

تسج ل) تم  كما  بأمالة  بالبأدبئ ة 

بلشركة بالسجل بلأجالي،)تحت لقم)

137391)ي م)5)تكأ 9ر)2022.

212 P

STE DAR MABELLA
شركة ذبت مس ؤل ة محد دة

تاسيس شركة
بسأثنائي) عام  ( جمع) بثر  على  (

تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (19 بأاليخ)

بلقان ن بالسا�سي للشركة):

بمل ض ع بالجأماعي):)فندق.

بالسم):)DAR MABELLA)،)شركة)

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة.

 1 :)تجزئة بملسيرة) بملقر بالجأماعي)

لقم)616)بلطابق بلثاني)N2-B)تمالة.

لبسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

)حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة بلى)

100)دلهم لل بحدة مسجلة  محرلة.

بملدة):)99)سنة.

باكبير) ياسين  بلس د  (: بلتس ير)

 بلس د هال2 بلكبير.

باملحكمة) بلقان ني  باليدبع   تم 

تسج ل) تم  كما  بأمالة  بالبأدبئ ة 

بلشركة بالسجل بلأجالي،)تحت لقم)

137389)ي م)5)تكأ 9ر)2022.

213 P

 STE SOPHISTICATION

TRAV
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بملقر بالجأماعي  : بقامة 30 شقة 

لقم 8 زنقة م الي بحمد ل ك لي 

حسان بلر9اط

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد) (،2022 ي ل  ) (5 بأاليخ) بالر9اط،)

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تاسيس  تم 

محد دة بشريك  ح د.
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بلتسم ة):
.STE SOPHISTICATION TRAV 
بلهدف))بالجأماعي):)نقل بلبضائع)

بعما2 مأن عة  بالسأيربد  تصدير.
لبسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 بلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة.
ي سف بلب طي).....)1000)حصة.

بملدة):)99)سنة ببأدبء)من تاسيس)
بلسجل) تاليخ  ضع  من  بي  بلنهائي 

بلأجالي.
من فاتح يناير بلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بال لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بملقر):)بقامة)30)شقة لقم)8)زنقة)

م الي بحمد ل ك لي حسان بلر9اط.
بملسير):)ي سف بلب طي.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 
.163099

213Pمكرر

STE IMSITA
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د

مقرها بالجأماعي : شالع عقبة 
بلطابق بال 2، شقة لقم 2 بكدب2 

بلر9اط
تغ ير بملقر بالجأماعي 

ت س ع بلنشاط بالجأماعي
بلعام) بلجمع  ملحضر  تبعا 
ي م بالر9اط  بملؤلخ   بالسأثنائي 
بلشريك) قرل  (،2022 ي ل  ) (29  
شركة) (، (IMSITA لشركة) بل ح د 
محد دة بملس ؤل ة بشريك  ح د ما)

يلي):
نقل بملقر بالجأماعي من بلر9اط،)
شالع عقبة بلطابق بال 2 شقة لقم)
2)تكدب2 بلى سال تجزئة بشماع  لقم)

579)طريق بملهدية.
بلى) بالجأماعي  بلنشاط  ت س ع 

مقهى قاعة باللعاب.
تعديل في بلقان ن بالسا�سي.

تم باليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)
سبأمبر) (28 ي م) بالر9اط،) بلأجالية 

2022،)تحت لقم باليدبع)129228.
214 P

 ASHWELL CONTROLS
LIMITED SUCCURSALE

18 شالع تحمد بملقري بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلأجالي :  373013

برم) بلشركة  إدبلة  مجلس  قرل 
 ASHWELL CONTROLS LIMITED
إغالق فرعها في) (،2022 ي ن  ) (13 في)
 ASHWELL CONTROLS بملغرب)

LIMITED)  ضعه ق د بلأصف ة.
غر م ل) إيفس  ب ير  تع ين  تقرل 

مصف ا ط ب2 فترة بلأصف ة.
في بلأصف ة  مقر  تحديد   تم 
 18)شالع تحمد بملقري بلدبل بلب ضاء.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
لقم) تحت  (2022 12)تغسطس)

.832385
215 P

3PARTNERS SARL
بلسجل بلأجالي):)239709

للس د) بلحصص  بأح يل  إقربل 
بق مة) حصة  (500 بـ) تس لي  محمد 
بلشركة) لتسما2  من  دلهم  (100
3PARTNERS SARL)بململ كة للس د)

حل م ب الق.
تحديث بلقان ن برسا�سي للشركة)
 تح يل بلشكل بلقان ني من ش.م.م)

إلى ش.م.م.)ذبت شريك  ح د.
بلأجالية) باملحكمة  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل 

2022)تحت لقم)839378.
216 P

SOCIETE STAR PLAST SARL
بلسجل بلأجالي):)22569

فاس،)شالع بلسال ي،)لقم)61 
بلطابق بلسفلي

بلعام) بلجمع  قربل  بم جب 
بالسأثنائي بأاليخ)5)ي ل  )2022)تقرل)

ما يلي):
تح يل بملقر بالجأماعي إلى تجزئة)
مركز زيل خ) (12 تجزئة) (3 س) (3 إنب ا)

فاس.

تعديل بلقان ن برسا�سي.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (8 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3683/022.
217 P

DIAZTEX SARL
بلسجل بلأجالي : 17035

بملقر بالجأماعي : تجزئة، بلنماء، 
تجزئة 160/161 بنس دة، فاس

بلعام) بلجمع  قربل  بم جب 
بالسأثنائي بأاليخ)21)ماي)2022)تقرل)

ما يلي):
إغالق فرع بلشركة بل بقع في حي)
بلشق،) عين  (،26 لقم) (،12 برسرة)

بلدبل بلب ضاء.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (8 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3682/022 .
218 P

 FORD INTERNATIONAL
 BUSINESS DEVELOPMENT

INC - MAROC
كازبنيرش ل 1100 شالع بلقدس 
س دي معر ف، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي : 315015
بلشريك) قربلبت  ملحضر   فقا 
 FORD INTERNATIONAL((للشركة
 BUSINESS DEVELOPMENT
INCORPORATED))بأاليخ)8)سبأمبر)

2021،)تقرل ما يلي):
بلس د) بسأقالة  على  بملصادقة 
باناي تا بال ن من منصب ممثل فرع)
 FORD INTERNATIONAL ( شركة)
 BUSINESS DEVELOPMENT INC

باملغرب.
كانابالثي) فام�سي  بلس د  تع ين 
ممثال عن فرع شركة ف لد لأط ير)

برعما2 بلد ل ة باملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

سبأمبر)2022)تحت لقم)839339.
219 P

 STE ABOUZAID PECHE
SARL

تأسيس شركة
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
20/09/2022))تم إنشاء)شركة ذبت)
بالخصائص) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلأال ة):)
 ABOUZAID(« (: بلتسم ة)

» PECHE
بلشركة) هدف  يأعلق  (: بلنشاط)

باملغرب  9الخالج ب):
-)بلص د،)ب ع بلسمك بالجملة...

لفأ حات) حي  (: بالجأماعي) بملقر 
 3 بلشقة) (316 عمالة تم ل م بلرقم)

بلدبخلة.)
)سنة ببأدءب من تاليخ) (99 (: بملدة)

بلأأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: بملا2) لتس 
100000.00)دلهم مقسم إلى))1000 

حصة من فئة)100)دلهم لل بحدة.
بلس د بحمد) (- (: ت زيع لتس بملا2)

بب زيد)500)حصة.
 500 بب زيد) لحبيبة  بلس دة  (-

حصة.
بحمد) بلس د  تع ين  تم  بلتس ير 
بب زيد) لحبيبة  بلس دة  بب زيد   
كمسيرين للشركة ملدة غير محد دة،)

مع بعأماد بإلمضاء)بملنفصل لهما.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بأاليخ) بلذهب  ب بد  بالبأدبئ ة 
 1572/2022 تحت) (28/09/2022
لقم)) تحت  بلأجالي   9السجل 

.22623
220 P

STE RITAJ PLUS
SARL

TRANSFERT DE SIEGE
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تقرل في بلجمع بلعام) (2022 ماي) (13

ما يلي):
إلى) (RITAJ PLUS بلشركة) نقل 
م الي) حي  (1 لقم) بملحل  (: بلعن بن)

بسماع ل قطاع)1)لقم)2189)سال.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط بأاليخ فاتح سبأمبر)

.D127313(2022)تحت لقم

221 P

AFRIKAN LAGOM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسما2 بلشركة : 99.900 دلهم

بملقر بالجأماعي : زب ية زنقة بسامة 

ببن زيد زنقة ب فيرن عمالة فام ل ة 

بلطابق 2 بلدبل بلب ضاء

ب ع حصص بلشركة
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي

بأاليخ (AFRIKAN LAGOM 

28)ديسمبر)2020)تقرل بآلتي):

بمل بفقة على عقد ب ع بلحصص)

2020) بلذي من) ديسمبر) (28 بأاليخ)

خالله باع كل من):

ف لط) ل دي  تن  كاترين  بلس دة 

لفائدة) بالشركة  تمألكها  حصة  (22

بلس د ب ير ف جر ز)؛

بلس د كريسط ف تلكسندل9 ز )

لفائدة) بالشركة  يمألكها  حصة  (21

بلس د ب ير ف جر ز)؛

ف لط) ل دي  تن  كاترين  بلس دة 

لفائدة) بالشركة  تمألكها  حصة  (22

بلس دة ماكالي ع فان)؛

بلس د كريسط ف تلكسندل9 ز )

لفائدة) بالشركة  تمألكها  حصة  (22

بلس دة ماكالي ع فان)؛

ف لط) ل دي  تن  كاترين  بلس دة 

لفائدة) بالشركة  تمألكها  حصة  (83

بلس دة سلمى بن ب شتى)؛

بلس د كريسط ف تلكسندل9 ز )

لفائدة) بالشركة  تمألكها  حصة  (22

بلس دة سلمى بن ب شتى)؛
6)من بلقان ن) (،7 تعديل بلبندين)

برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بلب ضاء) للدبل  بلأجالية 

لقم) تحت  (2022 26)سبأمبر)

بالسجل) مسجلة  بلشركة  (838822

بلأجالي تحت لقم)221351.

222 P

STE SOFT PNEU
SARL AU

تأسيس شركة
عرفي) عقد  بمقأ�سى 

بأاليخ بلب ضاء) بالدبل   مؤلخ 

2022)تم تأسيس شركة) 23)سبأمبر)

بامل بصفات بلأال ة):

STE SOFT PNEU SARL AU

شالع لحا2) (30 (: بملقر بالجأماعي)

 5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بملسك ني 

بلدبل بلب ضاء.

إطالبت) ب ع  (: بالجأماعي) بلهدف 

بلس البت  بإلصالح  بمل كان ك.

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بالشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د.

بلرتسما2):)100.000.00)دلهم.

بلحصص):)بلس د ي سف بلهفأة)

1000)حصة.

بلتس ير):)تم تع ين بلس د ي سف)

بلهفأة بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)

BK230365)مسيرب للشركة ملدة غير)

محددة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

بملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلب ضاء) للدبل  بلأجالية  باملحكمة 

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ)

لقم) بلأجالي  820207) بلسجل 

.557289

223 P

STE FATIMA ISKANE
SARL

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بالدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)19)سبأمبر)2022)تم)

تأسيس شركة بامل بصفات بلأال ة):

STE FATIMA ISKANE SARL

شالع لحا2) (30 (: بملقر بالجأماعي)

 5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بملسك ني 

بلدبل بلب ضاء.

بإلنعاش) (: بالجأماعي) بلهدف 

بلعقالي  بلق ام بجم ع تعما2 بلبناء)

بملخألفة.

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلرتسما2):)100.000.00)دلهم.

بلقادل) عبد  بلس د  (: بلحصص)

بلعسلى)500)حصة.

 500 سع دي) محمد  بلس د 

حصة.

عبد) بلس د  تع ين  تم  (: بلتس ير)

للبطاقة) بلحامل  بلعسلى  بلقادل 

M228026) بلس د) لقم) بل طن ة 

للبطاقة) بلحامل  سع دي  محمد 

مسيربن) (M231727 لقم) بل طن ة 

للشركة ملدة غير محددة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

بملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلب ضاء) للدبل  بلأجالية  باملحكمة 

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ)

لقم) بلأجالي  820206) بلسجل 

.557287

224 P

STEMINBOO
SARL AU

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بالدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)12)سبأمبر)2022)تم)

تأسيس شركة بامل بصفات بلأال ة):

STEMINBOO SARL AU

شالع لحا2) (30 (: بملقر بالجأماعي)

 5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بملسك ني 

بلدبل بلب ضاء.

ب ع  صناعة) (: بلهدف بالجأماعي)

بملالبس  بإلسأيربد  بلأصدير.

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بالشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د.

بلرتسما2):)100.000.00)دلهم.

:)بلس دة حسنى تعمرة) بلحصص)

1000)حصة.

بلتسير):)تم تع ين بلس دة بلعزيزة)
ب ح ة بلحاملة للبطاقة بل طن ة لقم)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  (E96278

محددة.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
بملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلأجالية) باملحكمة  بلقان ني 
للدبل بلب ضاء)بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022 
تحت لقم)820220) بلسجل بلأجالي)

لقم)557377.
225 P

STE N.DEUX.Q BTP
SARL AU

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بالدبل)
بلب ضاء)بأاليخ)23)سبأمبر)2022)تم)

تأسيس شركة بامل بصفات بلأال ة):
STE N.DEUX.Q BTP

شالع لحا2) (30 (: بملقر بالجأماعي)
 5 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بملسك ني 

بلدبل بلب ضاء.
مكأب) (: بالجأماعي) بلهدف 
في) للدلبسات  بربحاث  بستشالبت 

بلتس ير.
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
بالشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د.
بلرتسما2):)100.000.00)دلهم.

ناجح) نب ل  بلس د  (: بلحصص)
1.000)حصة.

نب ل) بلس د  تع ين  تم  (: بلتسير)
ناجح بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)
BH378388)مسيرب للشركة ملدة غير)

محددة.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
بملدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلأجالية) باملحكمة  بلقان ني 
للدبل بلب ضاء)بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022 
تحت لقم)820218) بلسجل بلأجالي)

لقم)557375.
226 P
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 STE GERMANIA DE

L›HOTELLERIE
SARL AU

لقم 65، تجزئة إسماع ل، حي 

بلبحرة، تازة

بلضريبة بملهن ة : 15603280

بلأعريف بلجبائي : 39516280

بلأعريف بلجبائي بمل حد : 

002328512000026

بلسجل بلأجالي : 5251

تصف ة شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تصف ة) تمت  (2022 سبأمبر) (10

 STE GERMANIA DE بلشركة)

بلس د) L›HOTELLERIE) تع ين 

للشركة) كمصفي  محمد  بل عك بي 

للشركة) بالجأماعي  بملقر   تحديد 

كمقر للأصف ة.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بأازة) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)

.2022/258

227 P

STE TOPO X.Y.Z
SARL AU

لقم 2، بلطابق بر 2، مدخل ت، 

عمالة بملثلث بلذهبي، شالع عال2 بن 

عبد هللا، تازة

بلضريبة بملهن ة : 15602658

بلأعريف بلجبائي : 20270821

بلأعريف بمل حد : 

000025126000016

تغ ير بلعن بن بلشخ�سي للمسير
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تغ ير) تم  بأازة،) (2022 سبأمبر) (9

شركة) ملسير  بلشخ�سي  بلعن بن 

 STE TOPO X.Y.Z SARL AU

ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بمل مني  بلس د  بل ح د  بلشريك 

محمد  بلساكن ب : 152 شقة 02، 

مجم عة س، حي بلحسني، تازة.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بأازة) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (30 بأاليخ)

.2022/260
بإلمضاء):

مسير شركة

228 P

STE SNEMELEC
ش.م.م

لتسمالها : 100.000 دلهم
مقرها بإلجأماعي : تجزئة بلعمربن 

لقم 3382 سل بن بلناظ ل
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 2022 8)تغسطس) بالسأثنائي بأاليخ)

بالناظ ل،)تم ما يلي):
للشركة  تصف تها،) مبكر  حل 
إل ه) بملشال  بلشركة  مقر  في   ذلك 

تعاله ؛
حفحاف  بلس دين  تع ين 
بملساهمين  خل ل  عصام  حفحاف 
بل ح دين بالشركة كمصف ين لذبت 

بلشركة ؛
لذبت  بإلجأماعي  بملقر  تع ين 

بلشركة كمحل للأصف ة.
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
 2022 سبأمبر) (28 بأاليخ) بالناظ ل،)

تحت لقم)2022/2272.
مقأطف من تجل بإلشهال

بملسير

229 P

 CEGEDIM SERVICES
MAROC SASU

شركة برسهم بملبسطة ذبت بلشريك 
بل ح د

 بلسجل بلأجالي بالر9اط
لقم 160.115

  فقا ملحضر بأاليخ)11)ماي)2022
CEGEDIM SERVICES MAROC(شركة 
بملبسطة) برسهم  شركة  SASU) هي 
دلهم  يقع) (1.000.000 لتسمالها)
شالع) بلر9اط  في  بلرئي�سي  مقرها 
بلر9اط) حسان  (36 بمل من لقم) عبد 
بلأجالية) بملحكمة  لدى   بملسجلة 
بالر9اط تحت لقم)160.115)قرلت):

في) يقع  تكادير  في  فرع  بفأأاح 

 LOTISSEMENT FOUNTY

ZONAGE B3C LOT 52) تع ين)

 ANNE-LOUISE SENNE بلس دة)

HIND BERRADA)مديرين)  بلس دة)

للفرع بملذك ل.

 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 15 في) بالر9اط  بلأجالية  بملحكمة 

تغسطس)2022)تحت بلرقم)127110.

230 P

SOL-TM SARL
 بلسجل بلأجالي بطنجة

لقم 29977

تغ ير شريك بلشركة
بلجماع ة بلقربلبت    فقا ملحضر 

2022)فإن) 25)تبريل) بملنعقدة بأاليخ)

 SOL-TM SARL SASU(شركاء)شركة

برتسما2)100.000)دلهم  يقع مكأبها)

لقصر) ( بلحرة) بملنطقة  في  بلرئي�سي 

بلنجرة) جماعة  بلرمل  بملجاز  بد 

طريق بلفن دق طنجة  بملسجلة لدى)

بملحكمة بلأجالية بطنجة تحت لقم)

29977)قرلت):

SOLETANCHE FREYSSINET(تن 

 شركة مساهمة مبسطة  يقع مكأبها

RUEIL 280 MALMAISON(بملسجل في 

 NAPOLEON شالع) ((92500(

مسجلة) فرنسا  (BONAPARTE

بلأجالي  بلشركات) بلسجل  في 

لقم) تحت  بملسجلة  (NANTERRE

شركة) محل  حلت  (562  132  522

 SOLETANCHE BACHY FRANCE

في لتسما2 شركة)SOL-TM) هي بآلن)

شريك في)500)سهم.

بملعد2) بلرئي�سي  بلقان ن  بعأماد 

بعد هذب بلأغ ير في بلشريك.

 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 15 في) بطنجة  بلأجالية  بملحكمة 

تغسطس)2022)تحت بلرقم)256589.
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 APTIV CONNECTION
SYSTEMES MOROCCO

 بلسجل بلأجالي بطنجة
لقم 82895

 إعادة لسملة بلشركة
م بءمة بلنظام برسا�سي مع بلقان ن 

لقم 19.20
فإن (2022 ماي) (31   فقا ملحضر)
APTIV CONNECTION(شركاء)شركة 

 SYSTEMES MOROCCO SAS
55.000)ي ل   مقرها) برتسما2 قدله)
بملنطقة) (170 بالجأماعي بقطعة لقم)
بلحرة ملدينة طنجة للس البت جماعة)
بلجعامة  الية فحص تنجرة بملغرب)
 مسجلة في بلسجل بلأجالي بطنجة)

تحت لقم)82895)قرل ب):
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  زيادة 
 35.226.290 تي) ي ل   (3.300.000
إلى) ي ل   (55.000 من) ل صبح  دلهم 
إنشاء) طريق  عن  ي ل   (3.355.000
330.000)سهم جديد تم تحريره عن)
طريق تع يض بعض بلدي ن بملؤكدة)

بلنقدية  بملسأحقة على بلشركة.
عشر) بلخامس  بلباب  إلغاء)
بملأعلق) (95.17 لقم) بلقان ن  من 
إخضاع) بملساهمة  قربل  بالشركات 
للقان ن) بلجديدة  لألحكام  بلشركة 
بملعد2  بملكمل للقان ن) (20.19 لقم)

لقم)96.05.
)حذف) بلشركة) غرض  تعديل 
بلنظام) من  (2 بملادة) من  (2 بلفقرة)
تسا�سي) نظام  برسا�سي() بعأماد 

جديد.
تأك د  الية تعضاء)مجلس بإلدبلة)
 EOIN PAUL MULDOWNEY
 DARREN MICHAEL BYRKA ( 
 EOIN PAUL بلرئيس)  تأك د  الية 

.MULDOWNEY
 DARREN بلس د) تع ين 
للمدير) كنائبا  (MICHAEL BYRKA

بلعام.
 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 15 في) بطنجة  بلأجالية  بملحكمة 
تغسطس)2022)تحت بلرقم)256588.
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 CORNING OPTICAL

 COMMUNICATION

MOROCCO SARL
 بلسجل بلأجالي للر9اط

لقم 150191

تعديل بلقان ن بلرئي�سي للشركة
بلجماع ة بلقربلبت    فقا ملحضر 

ديسمبر) (17 بأاليخ) بالسأثنائ ة 

فإن) (2022 مالس) (25 ( (2020

 CORNING شركة) شركاء)

 OPTICAL COMMUNICATION

MOROCCO SARL)برتسما2))قدله)

دلهم  يقع مكأبها بلرئي�سي) (10.000

حي) (11 قطاع) بلعناب ة  شالع  (2 في)

باملحكمة) بلر9اط  بملسجلة  بلرياض 

بلأجالية بالر9اط تحت لقم)150191 

قرل ب):

 CORNING شركة) حل  تسج ل 

تسهما) VENTURES SARL) نقل 

 CORNING FINANCE شركة) في 

LUXEMBOURG SARL) نت جة)

 CORNING شركة) حلت  لذلك 

 FINANCE LUXEMBOURG SARL

 CORNING VENTURES محل)

SARL)في لتسما2 بلشركة.

تعديل بلقان ن بلرئي�سي للشركة.

 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 12 في) بالر9اط  بلأجالية  بملحكمة 

تغسطس)2022)تحت بلرقم)127085.

233 P

WEBHELP SERVICES SA
 بلسجل بلأجالي لفاس

لقم 58213

بلأح 2 إلى شركة برسهم بملبسطة
بلغير) بلعام  بلجمع  ملحضر   فقا 

بلعادي بملنعقد))بأاليخ)31)ماي)2022 

 WEBHELP شركة) مساهمي  فإن 

 300.000 ( برتسما2) (SERVICES SA

فاس) في  بلرئي�سي  مقرها  يقع  دلهم 

تقاطع شالع محمد بلح اني  بلحسين)

بلأجالية) بملحكمة  لدى   بملسجلة 

بفاس تحت لقم)58213)تقرل):

تح يل بلشركة إلى شركة برسهم)

برسا�سي) نظامها  بملبسطة  بعأماد 

بلجديد.

 LUDOVIC بلس د) مهام  إنهاء)

مجلس) )عض   لئيس  (LEMPIRE

 VINCENT بإلدبلة() بلس د)

بإلدبلة() مجلس  )عض   (BERNARD

 DIRK LEEUWEN  بلس د)

بإلدبلة() بلس د) مجلس  )عض  

)نائب) (REDOUANE MABCHOUR

 OCTAVE بلعام() بلس د) بملدير 

DUBAR)) ك ل بلشركة(.

تع ين ملدة غير محد دة):

 LUDOVIC LEMPIRE بلس د)
إدبلة بلشركة بشكلها) لئيس مجلس 

بلجديد.

 REDOUANE بلس د)

بلعام) بملدير  نائب   MABCHOUR

للشركة بشكلها بلجديد.

OCTAVE DUBAR) ك ل) بلس د)

بلشركة بشكلها بلجديد.

 PWC MAROC شركة) تأك د 

 EL GHALI ARMEL بالس د) ممثلة 

بشكلها) بلشركة  حسابات  كمدقق 

بلجديد.

 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 بملحكمة بلأجالية بفاس في)18)تغسطس

2022)تحت بلرقم)2325.
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WEBHELP FES SA
 بلسجل بلأجالي لفاس

لقم 29727

بلأح يل إلى شركة برسهم بملبسطة
بلغير) بلعام  بلجمع  ملحضر   فقا 

بلعادي بملنعقد))بأاليخ)31)ماي)2022 

 WEBHELP FES(فإن مساهمي شركة

يقع) دلهم  (300.000 ( برتسما2) (SA

مقرها بلرئي�سي في فاس شالع بلجيش)

CHAMP DE COURSE  112 بمللكي)

لدى) بلجديدة  بملسجلة  بملدينة 

لقم) تحت  بفاس  بلأجالية  بملحكمة 

29727)تقرل):

تح يل بلشركة إلى شركة برسهم)
برسا�سي) نظامها  بملبسطة  بعأماد 

بلجديد.
 LUDOVIC بلس د) مهام  إنهاء)
مجلس) )عض   لئيس  (LEMPIRE
 VINCENT بإلدبلة() بلس د)
بإلدبلة() مجلس  )عض   (BERNARD
 DIRK LEEUWEN  بلس د)
بإلدبلة() بلس د) مجلس  )عض  
)نائب) (REDOUANE MABCHOUR
 OCTAVE بلعام() بلس د) بملدير 

DUBAR)) ك ل بلشركة(.
تع ين ملدة غير محد دة):

 LUDOVIC LEMPIRE بلس د)
إدبلة بلشركة بشكلها) لئيس مجلس 

بلجديد.
 REDOUANE بلس د)
بلعام) بملدير  نائب   MABCHOUR

للشركة بشكلها بلجديد.
OCTAVE DUBAR) ك ل) بلس د)

بلشركة بشكلها بلجديد.
 PWC MAROC شركة) تأك د 
 EL GHALI ARMEL بالس د) ممثلة 
بشكلها) بلشركة  حسابات  كمدقق 

بلجديد.
 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط
 بملحكمة بلأجالية بفاس في)18)تغسطس

2022)تحت بلرقم)2323.
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WEBHELP MULTIMEDIA SA
 بلسجل بلأجالي لفاس

لقم 25837
بلأح يل إلى شركة برسهم بملبسطة

بلغير) بلعام  بلجمع  ملحضر   فقا 
بلعادي بملنعقد))بأاليخ)31)ماي)2022 
 WEBHELP شركة) مساهمي  فإن 
 300.000 ( برتسما2) (SERVICES SA
فاس) في  بلرئي�سي  مقرها  يقع  دلهم 
نزهة) لال  بمللكي شالع  بلجيش  شالع 
تكدب2) جماعة  (BLED ACHACH
بلأجالية) بملحكمة  لدى   بملسجلة 

بفاس تحت لقم)58213)تقرل):
تح يل بلشركة إلى شركة برسهم)
برسا�سي) نظامها  بملبسطة  بعأماد 

بلجديد.

 LUDOVIC بلس د) مهام  إنهاء)

مجلس) )عض   لئيس  (LEMPIRE
 VINCENT بإلدبلة() بلس د)
بإلدبلة() مجلس  )عض   (BERNARD
 DIRK LEEUWEN  بلس د)
بإلدبلة() بلس د) مجلس  )عض  
)نائب) (REDOUANE MABCHOU
 OCTAVE بلعام() بلس د) بملدير 

DUBAR)) ك ل بلشركة(.
تع ين ملدة غير محد دة):

 LUDOVIC LEMPIRE بلس د)
إدبلة بلشركة بشكلها) لئيس مجلس 

بلجديد.
REDOUANE MABCHOU(بلس د 
بشكلها) للشركة  بلعام  بملدير  نائب 

بلجديد.
OCTAVE DUBAR) ك ل) بلس د)

بلشركة بشكلها بلجديد.
 PWC MAROC شركة) تأك د 
 EL GHALI ARMEL بالس د) ممثلة 
بشكلها) بلشركة  حسابات  كمدقق 

بلجديد.
 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط
 بملحكمة بلأجالية بفاس في)18)تغسطس

2022)تحت بلرقم)2322.
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 MAUBOUSSIN MAROC
SASU

 تأسيس شركة برسهم بملبسطة
ذبت بلشريك بل ح د

بم جب شر ط عقد خاص مؤلخ)
في)27)سبأمبر)2022)تم إيدبعه لدى)

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

 2022 تكأ 9ر) (5 في) بلب ضاء) بالدبل 

تأسيس) تم  (820239 بلرقم) تحت 

شركة بالخصائص بلأال ة):

 MAUBOUSSIN (: بالسم)

.MAROC SASU

(: بل ح د) بلشريك 

برسهم) شركة  (MAUBOUSSIN

 102.728.000 برتسما2) بملبسطة 

شالع) (31 في) بلرئي�سي  مكأبها  ي ل  

باليس) (CAMBACERES،( 75008
تجالي) سجل  في  مسجلة  فرنسا 

 بلشركات في باليس فرنسا تحت لقم)

.522106307
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دلهم) (10.000 (: نقدية) مساهمة 
سددها بلشريك بل ح د بالكامل.

لتس بملا2):)10.000)دلهم مقسمة)
 10 بسم ة) بق مة  سهم  (1000 إلى)

دلبهم للسهم.
بلب ضاء) بلدبل  (: بلرئي�سي) بملكأب 
20060،)10)زنقة  بشنطن شقة لقم)

2)منطقة غ تي ه.
بملدة):)99)سنة من تاليخ بلتسج ل)

في بلسجل بلأجالي.
غرض بلشركة):)غرض من بلشركة)
ه  إنشاء) ح ازة  تشغ ل بملج هربت)
 بلساعات  بلنظالبت  بلعط ل)
بلجلدية) بلكأابة  بلسلع   تد بت 
 جم ع برنشطة ذبت بلصلة بشكل)
بلس ق) في  بالسأيربد  بلشربء) عام،)
بل طن ة  تصدير جم ع بمل بد  جم ع)
برش اء) لأحق ق  بلالزمة  بملنأجات 

بملذك لة تعاله.
لئيسا) تع ين  تم  (: بلشركة)  ك ل 
 MAUBOUSSIN SAS للشركة)
 LA COMPAGNIE DE(ممثلة بشركة
 LA COMPAGNIE FINANCIERE
بلس د) )NEMARQ) يمثلها  &( CO

.ALAIN NEMARQ
بلشركة) تسج ل  تم  (: بلتسج ل)
في بلسجل بلأجالي للدبل بلب ضاء)في)
2022) ق دت في بلسجل) تكأ 9ر) (5

بلأحل لي تحت بلرقم)557.391.
بلرئيس
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 TEAL TECHNOLOGY
SERVICES S.A

 بلسجل بلأجالي للدبل بلب ضاء
لقم 390.925

نقل بملكأب بلرئي�سي للشركة
 فقا ملحضر بلجمع بلعام  بلغير)
ي ن  ) (16 بأاليخ) ( بملنعقد) بلعادي 
 TEAL شركة) مساهمي  فإن  (2022
شركة) (TECHNOLOGY SERVICES
 15.000.000 ( لتسمالها) مساهم 
دلهم  يقع مكأبها بلرئي�سي في بلدبل)
 LA GAINE C(بلب ضاء)مساحة تقع في
بلطابق بلعاشر)2-2)زنقة بربطا2 حي)
بلربحة بلدبل بلب ضاء) بملسجلة لدى)
بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية  بملحكمة 

تحت لقم)390.925)قرل ب):

إلى) بلرئي�سي  بملكأب  تح يل 

بلب ضاء) بلدبل  (: بلأالي) بلعن بن 

بلقدس) شالع  (1100 بالك) نيرش ل 

ش ل)1)س دي معر ف)20270)بلدبل)

بلب ضاء.
بلقان ن) من  (2 بملادة) تعديل 

بلرئي�سي للشركة.

 تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط

 بملحكمة بلأجالية بفاس في)29)سبأمبر)

2022)تحت بلرقم)839616.
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STE DIVANPRO SARL AU
شركة ديفانبر 

بلسجل بلأجالي : 163203

بلشكل بلقان ني للشركة : شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

بملقر بالجأماعي للشركة : زنقة 

بملسجد لقم 108 حي لشاد حي تقدم 

بلر9اط

بأاليخ بلعرفي  بلعقد   بمقأ�سى 

بأاليخ 2022) بملسجل  سبأمبر) (9 

تأسست بلشركة) (2022 سبأمبر) (15

ذبت بمل بصفات بآلت ة):

(: للشركة) بالجأماع ة  بلتسم ة 

ديفانبر .

شركة) (: بلشكل بلقان ني للشركة)

ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بل ح د.

(: للشركة) بالجأماعي  بلهدف 

تصن ع بملنس جات.
بملسجد) زنقة  (: بالجأماعي) بملقر 
لقم)108)حي لشاد حي تقدم بلر9اط.

لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم مقسمة) (100.000 بلشركة في)

دلهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة محرلة كل ا  مفرقة على):

 1000 (: ز بير) س م ة  بلس دة 

حصة.

بلشركة) تس ير  تسند  (: بلتس ير)

للس دة س م ة ز بير.

بلشركة) إمضاء) تسند  (: بإلمضاء)

للس دة س م ة ز بير.

فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 
يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

 تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة بلأجالية
بالر9اط بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022))تحت)

بلرقم)7780.
بلسجل بلأجالي):)163203

239 P

 ENTREPRISE AIT ALI
MOUSSA SARL

تأسيس شركة
 ENTREPRISE AIT ALI(:(بلتسم ة

MOUSSA SARL
تعما2) (: بالجأماعي) بلهدف 
بلب ع) (/ مأن عة)  إنشاءبت 
بلنقل) (/ بلعقالبت) في   بلشربء) 9ناء)
بملسأخدمين  نقل) بلخاص  نقل 
بلغير) حساب  على  بلبضاعة  نقل 

 بلل جيست ك.
56)طريق) :)لقم) مقرها بالجأماعي)
بلشقة) (56 ببربه م بلر دبني بلعمالة)

لقم)2)بملح ط بلر9اط.
لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة.
بطاقة) لقم  علي  بيت  لحسن 

تعريفه)EE282927)حصأه)500.
عبد بلرح م عل م �سي لقم بطاقة)

تعريفه)IA132233)حصأه)500.
لحسن بيت علي  عبد) (: بملسيربن)

بلرح م عل م �سى.
لقم بلتسج ل باملحكمة بلأجالية)
 2022 تغسطس) (18 بأاليخ) بالر9اط 

تحت لقم)162835.
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GABI GLOBAL TRADING
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة بشريك  ح د

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بسال تم تأسيس) (2022 سبأمبر) (12
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
بامل بصفات) ش.م.م  بشريك  ح د 

بلأال ة):

 GABI GLOBAL (: بلتسم ة)

TRADING SARL AU

بسأيربد) (: بالجأماعي) بلهدف 

 تصدير.

 260 محل لقم) (: بملقر بالجأماعي)

س ق بلصالحين تابريكت سال.

لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم))

مقسمة على)1000)حصة لكل  بحدة)

100)دلهم.

بحمد) بلس د  (: بلشركة) مسير 

جري دة،)لفترة غير محد دة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلقان ن 

تحت) (2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بسال 

لقم)39703.
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BAKKOUTELE

SARLAU

بسأثنائي) عام  جمع  بمقأ�سى 

 2022 سبأمبر) (22 بلر9اط،) في  حرل 

للشركة) بل ح د  بلشريك  قرل 

ذبت) ش.م.م  (BAKKOUTELE

بلشريك بل ح د ما يلي):

تصبح) بلذي  بلنشاط  ت س ع 

كالأالي):

بلأك ين بملسأمر)؛

خدمة بلص انة)؛

بلأجالة)؛

تقديم بلخدمة)؛

مركز بالتصا2)؛

بسأيربد  تصدير)؛

تعما2 مخألفة.

بلقان ن) من  (3 بملادة) تعديل 

برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تكأ 9ر) (3 بأاليخ) (129316 تحت لقم)

.2022
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MIARAGE TRANORD
SARLAU

بمقأ�سى جمع عام بسأثنائي حرل)

قرل) (2022 سبأمبر) (22 بلر9اط،) في 

 MIARAGE(بلشريك بل ح د للشركة

بلشريك) ذبت  ش.م.م  (TRANORD

بل ح د ما يلي):

تصبح) بلذي  بلنشاط  ت س ع 

كالأالي):

تقديم بلخدمة)؛

نقل بلبضائع)؛

بلعامة) برشغا2  بلعام،) برشغا2 

بلصحي  تعما2)  بلطرق  بلصرف 

بلتربب ة  م اه بلشرب  بلهاتف  مباني)

بملأن عة) بملدن ة  برعما2  بلهندسة 

 بلشبكات بملخألفة)؛

ل بزم  م بد) شربء) 9 ع  تس يق 

بلبناء)؛

برشغا2  بسأغال2 بملحاجر)؛

دلبسة  مقاييس  إنجازبت جم ع)

تي) د ن  بالبناء) بملأعلقة  بلحرف 

تحفظ من تلقاء)نفسه ت  في)؛

مقا 2 من بلباطن)؛

شربء) تصن ع  بسأيربد  تس يق)

بملأعلقة) بملعدبت  بمل بد  جم ع 

بالبناء.

بلعامة) برشغا2  م بد  تأجير 

 بآلالت.

بلقان ن) من  (3 بملادة) تعديل 

برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تكأ 9ر) (2 بأاليخ) (129366 تحت لقم)

.2022
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CFG OPPORTUNITES
تك ين صند ق مشترك للأ ظ ف 

بم جب عقد عرفي مؤلخ بالدبل)

تم) (،2022 ي ل  ) (29 في) بلب ضاء)

مشترك) صند ق  تدبير  نظام   ضع 

للأ ظ ف تكمن مميزبته ف ما يلي:

 FCP - CFG (: بلتسم ة)

OPPORTUNITES

 CFG (: بلأدبير) مؤسسة 

مساهمة،) شركة  (،GESTION
بملق دة) دلهم،) (5.000.000 لسمالها)

بلب ضاء) للدبل  بلأجالي  بالسجل 

مقرها) بلكائن  (،77225 لقم) تحت 
7/5،)زنقة ببن طف ل،)بلنخ ل،)بلدبل)

بلب ضاء.

 CFG(BANK، (: مؤسسة بل ديعة)
7/5،)زنقة ببن طف ل،)بلنخ ل،)بلدبل)

بلب ضاء.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بإليدبع بكأابة بلضبط لدى بملحكمة)

لل ثائق) بلب ضاء) للدبل  بلأجالية 

بلظهير) من  (26 بملادة) في  إليها  بملشال 

 213-93-1 لقم) للقان ن  بملصدل 

تم) كما  (،1993 سبأمبر) (21 بأاليخ)

بلحل) حاالت  عدب  تعديله  تكم له،)

عليها) ينص  بلتي  بلأمديد  ت   بملسبق 

نظام بلأدبير.

بلأقدمات):)بملبلغ برصلي بملجم ع)

لأك ين بلصند ق بملشترك للأ ظ ف)

دلهم) (1.000.000 مبلغ) إلى  يرتفع 

 1000 1000)حصة ذبت) بملقسم إلى)

دلهم للحصة بل بحدة.

يناير) فاتح  من  (: بملال ة) بلسنة 

بلسنة) باسأثناء) ديسمبر،) (31 إلى)

تاليخ) في  بلتي سأبأدئ  بر لى  بملال ة 

بإليدبع بكأابة بلضبط لدى بملحكمة)

عشر) ثمان ة  تجا ز  د ن  بلأجالية،)

)18()شهرب.

 HDID(مربقب بلحسابات):)مكأب

محمد) بلس د  يمثله  (&( ASSOCIES

كمربقب) تع ينه  تم  بلذي  حديد 

 (3( ت 2 للحسابات ملهام مدتها ثالث)

سن بت مال ة ببأدبء)من تاليخ تك ين)

 CFG للأ ظ ف) بملشترك  بلصند ق 

.OPPORTUNITES

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)839852. 
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CFG DIVERSIFIE
تك ين صند ق مشترك للأ ظ ف 

بم جب عقد عرفي مؤلخ بالدبل)
تم) (،2022 ي ل  ) (29 في) بلب ضاء)
مشترك) صند ق  تدبير  نظام   ضع 

للأ ظ ف تكمن مميزبته ف ما يلي:
 FCP - CFG (: بلتسم ة)

DIVERSIFIE
 CFG (: بلأدبير) مؤسسة 
مساهمة،) شركة  (،GESTION
بملق دة) دلهم،) (5.000.000 لسمالها)
بلب ضاء) للدبل  بلأجالي  بالسجل 
مقرها) بلكائن  (،77225 لقم) تحت 
بلنخ ل طف ل،) ببن  زنقة  (،7/5 

بلدبل بلب ضاء.
 CFG(BANK، (: مؤسسة بل ديعة)
7/5،)زنقة ببن طف ل،)بلنخ ل،)بلدبل)

بلب ضاء.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)
بإليدبع بكأابة بلضبط لدى بملحكمة)
لل ثائق) بلب ضاء) للدبل  بلأجالية 
بلظهير) من  (26 بملادة) في  إليها  بملشال 
 213-93-1 لقم) للقان ن  بملصدل 
تم) كما  (،1993 سبأمبر) (21 بأاليخ)
بلحل) حاالت  عدب  تعديله  تكم له،)
عليها) ينص  بلتي  بلأمديد  ت   بملسبق 

نظام بلأدبير.
بلأقدمات):)بملبلغ برصلي بملجم ع)
لأك ين بلصند ق بملشترك للأ ظ ف)
دلهم) (1.000.000 مبلغ) إلى  يرتفع 
 1000 1000)حصة ذبت) بملقسم إلى)

دلهم للحصة بل بحدة.
يناير) فاتح  من  (: بملال ة) بلسنة 
بلسنة) باسأثناء) ديسمبر،) (31 إلى)
تاليخ) في  بلتي سأبأدئ  بر لى  بملال ة 
بإليدبع بكأابة بلضبط لدى بملحكمة)
عشر) ثمان ة  تجا ز  د ن  بلأجالية،)

)18()شهرب.
 HDID(مربقب بلحسابات):)مكأب
محمد) بلس د  يمثله  (&( ASSOCIES
كمربقب) تع ينه  تم  بلذي  حديد 
 (3( ت 2 للحسابات ملهام مدتها ثالث)
سن بت مال ة ببأدبء)من تاليخ تك ين)
 CFG للأ ظ ف) بملشترك  بلصند ق 

.DIVERSIFIE

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)839853. 
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STF PRO
SARL AU

RC(N° 53723 / KENITRA

ش.ذ.م.م ذبت بلشريك بل ح د

برتسما2 : 50.000 دلهم

بالسأثنائي) بلعام  للجمع  تبعا 
بملنعقد بأاليخ)13)سبأمبر)2022)قرل)

بلشريك بل ح د ما يلي):

حل مسبق للشركة مع بلشر ع في)

بلأصف ة ببأدبء)من بلأاليخ بملذك ل.
زب ية) (: في) بلأصف ة  مقر  حدد 
زنقة لبنان  زنقة جم ل صدقي إقامة)

بلصديق)22)لقم)2)بلقن طرة.

بنعمال) إبربه م  بلس د  ت ل ة 

 P59120(حامل للبطاقة بل طن ة لقم

كمصفي للشركة.

 قد تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة))

بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت لقم)3883 

في)3)تكأ 9ر)2022.
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LE CHEF RÔTISSEUR 
SARL A.U

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تمت) (،05/10/2022 ي م) بالر9اط 

لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 

بشريك  ح د،) بملسؤ ل ة  محد دة 

لها بلخصائص بلأال ة):)

 LE CHEF« (: بلتسم ة)

»RÔTISSEUR

ت ليد  9 ع  خدمة) (: بلهدف)

ت ) بمل قع  في  برطعمة  بملشر 9ات 

لنقلها بع ًدب.

ببن) شالع  (59 (: بالجأماعي) بملقر 

سينا شقة لقم)11)بكدب2 بلر9اط.

من تاليخ) سنة إبأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.
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بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

بلس د بلناصري هشام.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

غاية)31)ديسمبر.

بلقان ني  تسج ل) بإليدبع  تم 

بلأجالي) بالسجل  بلشركة 

بأاليخ) بالر9اط،) بلأجالية  للمحكمة 

2022/10/05،)تحت لقم)129392.
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LE BISTROT DU M 

SARL A.U

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تمت) (،05/10/2022 ي م) بالر9اط 

لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 

بشريك  ح د،) ( محد دة بملسؤ ل ة)

لها بلخصائص بلأال ة):)

»LE BISTROT DU M«(:(بلتسم ة

ت ليد  9 ع  خدمة) (: بلهدف)

ت ) بمل قع  في  برطعمة  بملشر 9ات 

لنقلها بع ًدب.

ببن) شالع  (59 (: بالجأماعي) بملقر 

سينا شقة لقم)11)بكدب2 بلر9اط.

من تاليخ) سنة إبأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

بلس د بلناصري هشام.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

غاية)31)ديسمبر.

بلقان ني  تسج ل) بإليدبع  تم 

بلأجالي) بالسجل  بلشركة 

بأاليخ) بالر9اط،) بلأجالية  للمحكمة 

2022/10/05،)تحت لقم)129391.
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 SANAE EL AMRANI GOODS

WHOLESALERS L.L.C
 SARL AU

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
بشريك  ح د

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تمت) (،02/10/2022 ي م) بالر9اط 

لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 

بشريك  ح د،) بملسؤ ل ة  محد دة 

لها بلخصائص بلأال ة):

 SANAE EL AMRANI (: بلتسم ة)

GOODS WHOLESALERS L.L.C

بسأيربد  تصدير جم ع) (: بلهدف)

تن بع بملنأجات.

ببن) شالع  (59 (: بالجأماعي) بملقر 

سينا شقة لقم)11)بكدب2 بلر9اط.

من تاليخ) سنة إبأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

بلس دة سناء)بلعمربني.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

غاية)31)ديسمبر.

بلقان ني  تسج ل) بإليدبع  تم 
بلأجالي) بالسجل  بلشركة 

بأاليخ) بالر9اط،) بلأجالية  للمحكمة 

02/10/2022،)تحت لقم)129327.
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 SOCIETE 2MAM 

IMMOBILIERE
SARL

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بالر9اط)

ص اغة) تمت  (،02/10/2022 ي م)

بلأأسي�سي لشركة محد دة) بلقان ن 

بملسؤ ل ة)،)لها بلخصائص بلأال ة):

 SOCIETE 2MAM (: بلتسم ة)

IMMOBILIERE

بلهدف):)بلتر يج بلعقالي.
بملقر بالجأماعي):)12)زنقة برشعري)

بلشقة لقم)02)بكدب2 بلر9اط.

من تاليخ) سنة إبأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.

بإلدبلة):)عهد تس ير بلشركة بلس د)

بدل�سي  عبد بلرزبق) بلج بد  عبد 

مرز كي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

غاية)31)ديسمبر.

بلقان ني  تسج ل) بإليدبع  تم 

بلأجالي) بالسجل  بلشركة 

بأاليخ) بالر9اط،) بلأجالية  للمحكمة 

02/10/2022،)تحت لقم)129326.

249P مكرر

K&G - STORE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 22، شالع محمد 

بلدي لي  زنقة معم لة إقامة  سط 

بملدينة مأجر لقم 22 بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة تم  ضع بلقان ن برسا�سي)

لشركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

بمل بصفات بلأال ة):

K&G(-(STORE(SARL(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

بملقر بالجأماعي):)22،)شالع محمد)

بلدي لي  زنقة معم لة إقامة  سط)

بملدينة مأجر لقم)22)بلقن طرة.

بملالبس) ب ع  (: بلشركة) م ض ع 

بالأقس ط  نصف بلجملة.

لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) لل بحدة  دلهم  (100 بق مة)

بكاملها مكأتبة  م زعة على بلشركاء)

كالأالي):

بلس د بن ل بلأائب)500)حصة.

بلأائب) سل مان  محمد  بلس د 

500)حصة.

بملدة):)99)سنة.

بن ل) بلس د  إلى  تسند  (: بلتس ير)

بلأائب بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)

CB287028) بلس د محمد سل مان)

بلأائب بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)

.CB276530

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر.
بلأجالي) بالسجل  بلأق د  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)
لقم)66677)بأاليخ)27)سبأمبر)2022.
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S.P TELECOM
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بملقر بالجأماعي : د م ك م بيست 

ك نس ل، بلشقة لقم 2، بلطابق 

بر 2، إقامة قادل، مرس بلخير

تمالة
لتسمالها : 100.000 دلهم

بمقأ�سى عقد عرفي بملؤلخ بأاليخ)

بملصادقة) تمت  (2022 تغسطس) (2

ذبت) لشركة  برسا�سي  بلقان ن  على 

بملسؤ ل ة بملحد دة):

S.P TELECOM(:(بلتسم ة

بلسجل بلأجالي):)137235.

:)د م ك م بيست) بملقر بالجأماعي)

بلطابق) (،2 لقم) بلشقة  ك نس ل،)

بلخير،) مرس  قادل،) إقامة  بر 2،)

تمالة.

بلنشاط بالجأماعي):)تعما2 شبكة)

بلهاتف.

بلطرق  م اه) (- بلصحي) بلصرف 

بلشرب.

تعما2 مخألفة.
لتس بملا2):)حدد لتسما2 بلشركة)

دلهم مقسمة إلى) (100.000 في مبلغ)

 100 حصة بجأماع ة بق مة) (1000

دلهم للحصة مقسمة كالأالي):
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 350 هللا) عبد  بلسحأاني  بلس د 
حصة.

 350 عزبلدين) بلسحأاني  بلس د 
حصة.

 300 حسن) بلسحأاني  بلس د 
حصة.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)
بلحامل) هللا  عبد  بلسحأاني  بلس د 
 A785825 لقم) بل طن ة  للبطاقة 
بلحامل)  بلس د بلسحأاني عزبلدين 

.H239361(للبطاقة بل طن ة لقم
مدة بلشركة):)99)سنة.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بأاليخ بأمالة  بالبأدبئ ة   بملحكمة 

16)سبأمبر)2022)تحت لقم)1810.
بم جب مقأطف  9 ان
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 BANIC IMPORT شركة
EXPORT

ش.م.م
بملقر بالجأماعي : 9 زنقة بربه م 

بلر دبني حي بملح ط بلر9اط
س.ت : 58151

بمقأ�سى بلجمع بلعام بلغير عادي)
بملؤلخ في)29)تغسطس)2022)للشركة)

تقرل ما يلي):
بلأصف ة بإلجمال ة للشركة.

إعطاء)بإلبربء)ملصفي بلشركة.
تم بإليدبع بإليدبع بلقان ني لدى)
بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كاتب 
بالر9اط ي م)29)سبأمبر)2022،)تحت)

لقم)129260.
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برسأاذة سعاد شريف بإلدلي�سي
Maître Saouad CHARIF EL IDRISSI

م ثقة بالر9اط
Notaire à Rabat

PHARMACIE LES JUMELLES
SARLAU

 AV(HASSAN(II(N°55 KARIA
OULED MOUSSA SALE

R.C : 35337
إضافة شعال تجالي

بمقأ�سى محضر بلشريك بل ح د)
سعاد) برسأاذة  طرف  من  بملحرل 

بالر9اط) م ثقة  بإلدلي�سي  شريف 

2022) بملسجل) ي ن  ) فاتح  بأاليخ 

بالر9اط بأاليخ)12)ي ن  )2022)تقرل):
بلأجالي) بلشعال  إضافة 

PHARMACIE LES JUMELLES

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع   تم 

بالبأدبئ ة بسال في)28)سبأمبر)2022 

تحت لقم)39719.
بلأجالي) بلشعال  تق  د   تم 

بالسجل بلأجالي لقم)35337.
للخالصة  بلب ان

برسأاذة سعاد شريف بإلدلي�سي

م ثقة بالر9اط
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CA PROMOTION
SARL

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : عمالة 30 بلشقة 

8 زنقة م الي بحمد ل ك لي حسان 

بلر9اط

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة) (،2022 2)سبأمبر)

 CA PROMOTION بسم) تحمل 

ش.ذ.م.م تأ فر على بملميزبت بلأال ة):

بملقر بالجأماعي):)عمالة)30)بلشقة)

زنقة م الي بحمد ل ك لي حسان) (8

بلر9اط.

بلهدف بالجأماعي):

بلبناء.

منعش عقالي.

مدة بالسأمربل):)99)سنة.

دلهم،) (100.000 (: بملا2) لتس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دلهم م زع كما يلي):

(: بب طهير) مهدي  م الي  بلس د 

500)حصة.

ب ير ك لت ب) بلس د بر ن  ميش ل 

500)حصة.

تم تع ين بلس د م الي) (: بلتس ير)

مهدي بب طهير  بلس د بر ن  ميش ل)

ملدة) للشركة  كمسيرين  ك لت ب  ب ير 

زمن ة غير محد دة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 
فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.

لأك ين) (%5 بعد بقأطاع) (: برل9اح)
ي زع) بلقان ني،) بالحأ اط  صند ق 
بلباقي على بلشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلسجل) تحت  بالر9اط  بلأجالية 

بلأجالي لقم)163239.
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2AC ARCHITECTURE
SARL AU

لتسمالها : 1.000.000 دلهما
سجل تجالي 137393

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة 
ذبت شريك  بحد

تمت) (،2022 تبريل) (19 بأاليخ)
لشركة برسا�سي  بلنظام   ص اغة 

 2AC ARCHITECTURE SARL
شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت) (AU
 1.000.000 لتسمالها) شريك  بحد،)
عمالة) بالجأماعي،) مقرها  دلهما،)

3332،)شقة لقم)1،)بل فاق،)تمالة.
بلشريك بل ح د):

بلحامل) ب اض  علي  بلس د 
للبطاقة بل طن ة لقم)V212321،)ب)
10000)حصة مدف عة بالربع بمبلغ)

250.000)دلهم.
بلنشاط بلأجالي):)مكأب هندسة)

معمالية.
غير) ملدة  تس يربلنشاط،) ف ض 
بلحامل) ب اض  للس د علي  محددة،)

.V212321(للبطاقة بل طن ة لقم
بالسجل) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلأجالي 
بأاليخ (9032 لقم) تحت   بأمالة،)

5)تكأ 9ر)2022. 
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أ إف جي إي املغرب
تأسيس

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
قد) بالر9اط  (2022 تغسطس) (17
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بلخصائص) تحمل  بلتي  بملحد دة 

بلأال ة):

بلتسم ة):)ت إف جي إي بملغرب
بلهدف بالجأماعي):))تعما2 مأن عة)
ت زيع) عقالي،) منعش  إنشاءبت  ت  
تجالة) بسأيربد  تصدير،)  تس يق،)
بلخدمات  بالسأيربد) تقديم  عامة،)

 بلأصدير.
ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
شالع فك ك) (5 (: بملقر بالجأماعي)

بلشقة)9)بلطابق)3)حسان بلر9اط.
حدد) (: بالجأماعي) بلرتسما2 
دلهم) (100.000 لتسما2 بلشركة في)
بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) م زعة 
بق مة)100)دلهم للحصة تم إصدبله)

بالكامل  ت زيعه على بلنح  بلأالي):
علي بلحف ان):)600)حصة.

 200 (: ملس دلي) بلزهربء) فاطمة 
حصة.

بلتس ير):)بلس د علي بلحف ان لقم)
بلبطاقة بل طن ة)AD89389)بلقاطن)
تجزئة غن  فأح بلخير بلطابق) (23 ب)

2)حي  بدي بلذهب تمالة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 
بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  (2022

.163127
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مزبل ت ديت  بستشالبت)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتسمالها:)6.221.500)دلهم
مقرها بالجأماعي:)زب ية شالع عبد بمل من

 زنقة كالف ن،)بلدبل بلب ضاء

AGROIRIS MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت شريك  ح د

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ بلب ضاء) بلدبل   بمدينة 
تم تأسيس شركة) (،2022 5)سبأمبر)
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت شريك)

 ح د ذبت بلخصائص بلأال ة):
AGROIRIS MAROC(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
شريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 ح د.
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بلهدف):)تهدف بلشركة،)في بملغرب)
كما في بلخالج،)إلى):

تصن ع  إنأاج  ت زيع  تس يق)
 شربء) 9 ع  بسأيربد  تصدير جم ع)
بأغذية) بملأعلقة  بلك م ائ ة  بمل بد 
بإلنسان  تر9 ة) بلح  بن  تغذية 

برح اء)بملائ ة)؛
تصن ع  إنأاج  بسأيربد)
بلك ما ية) بملنأجات  جم ع   تصدير 
بالجملة) للزلبعة   بلب  ل ج ة 

 بلأقس ط)؛
بالسأيربد  بلأصدير)؛

بحث) مخأبربت  مربكز  إنشاء)
 تط ير للعل م بلب  ل ج ة في بملغرب)
هذه) مثل  إلجربء) تخرى  تماكن   في 
يربها) قد  بلتي  بلبح ث  بلأنم ة 
تم يل) نافعة،) ت   حك مة  بملجأمع 
ت ) تحسين  بلأجالب  بالخأبالبت،)
بربءة) ت   عمل ة  تي  على  بلحص 2 
قد) بختربع  تي  حماية  ت   بختربع 
تقترح) قد  ت   بلشركة  عل ه  تحصل 
بلحص 2 عل ه ت  معالجأه لأحق ق)

تهدبفها)؛
ت ) بلأجالية  بملعامالت  جم ع 
بلعقالية) ت   بملنق لة  ت   بملال ة 
بملأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر)
بأي) ت   تعاله  بملحددة  برش اء) بأحد 
بما في ذلك) مشابه ت  مرتبط،) �سيء)
بإليدبع) ت   بلب ع  ت   بلشربء) إجربء)
بختربع) بربءبت  تأجير  بلتشغ ل،) ت  
بإلضافة،) بلحافالت،) شهادبت 
بلفرع ة،) بلتربخ ص  ت    بلتربخ ص 
بلصناع ة،) بلأصام م)  بلعمل ات 
بلعالمة) ت    بلنماذج،) بلأصن ع 
ت ) بملرتبطة بشكل مباشر  بلأجالية،)

غير مباشر بنشاط بلشركة)؛)
بلعمل ات) كل  عامة،)  9صفة 
بلصناع ة  بلأجالية  بملال ة بلتي لها)
عالقة بالهدف بالجأماعي تعاله  بلتي)

من شأنها تط ير  تنم ة بلشركة.)
مدة بلشركة):)99)سنة ببأدبء)من)

تاليخ تسج لها بالسجل بلأجالي.
زنقة (،25 (: بالجأماعي)  بملقر 
بلثاني،) بلطابق  مفأكر،) بلقادل  عبد 

بلرقم)2،)بلدبل بلب ضاء.

في) محدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 
 100 دلهم مقسم إلى) (10.000 مبلغ)
للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 
طرف) من  بالكامل  مدف ع  بل بحدة 
بلدين) بدل  بلس د:) بل ح د  بلشريك 

صقلي حس ني.
بلسنة بملال ة):)تبأدئ في فاتح يناير)

 تنأهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بلشركة،) ستسير  (: بلتس ير)
من طرف بلس د)  ملدة غير محددة،)
مغربي) حس ني،) صقلي  بلدين  بدل 
بلجنس ة،)مزدبد ي م)09)ي ن  )1995 
لقم) بلزهربء،) بإقامة  مق م  بفاس،)
28،)شالع بلخط ب،)تجزئة سبر ن ل)
فاس  حامل) بيم زبل،) طريق  (،1

.CD592200(للبطاقة بل طن ة لقم
بإليدبع بلقان ني  بلتسج ل):

بلقان ني  تسج ل) بإليدبع  تم 
بلشركة لدى بملحكمة بلأجالية ملدينة)
سبأمبر) (29 بأاليخ) بلب ضاء) بلدبل 
2022)ح ت سجل بالسجل بلأجالي)

لنفس بملدينة تحت لقم)556851. 
بمقأ�سى مقأطف   ب ان
»مزبل ت ديت   بستشالبت«
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مزبل ت ديت  بستشالبت)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها):)500 221 6)دلهم

مقرها بالجأماعي):)101،)شالع عبد بمل من
بلدبل بلب ضاء

 GROUPEMENT POUR UN
 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE
  TELECOMPENSATION GIE

تغ ير بلرئيس  ن ببه  بملمثلين 
بلدبئمين لبعض مأصرفي بملجم عة

بملجلس) محضر  بمقأ�سى 
(،2022 مالس) (23 بأاليخ) بإلدبلي 
بلنفع) ذبت  مجم عة  مأصرف   قرل 
 G R O U P E M E N T ي د قأصا ال ب
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
DE TELECOMPENSATION،)مقره)
بالجأماعي بالدبل بلب ضاء):)12،)شالع)

مرس بلسلطان،)ما يلي):

للأجالة) بملغربي  بلبنك  تع ين 

بلس د) طرف  من  ممثل   بلصناعة 
ي نس ل دي كرئيس للمجلس بإلدبلي)

خلفا بلبنك بلشعبي بملركزي)؛
بملركزي) بلشعبي  بلبنك  تع ين 

ممثل من طرف بلس دة س م ة فأح)

بلشركة) مكان  للرئيس  كنائب  هللا 

بلعامة)؛

 BANK OF AFRICA تع ين)

طرف) من  ممثل  (BMCE GROUP

كنائب) كرك لي  ي نس  بلس د 

للرئيس خلفا للبنك بملغربي للأجالة)

 بلصناعة)؛

تغ ير بملمثل بلدبئم للبنك بلشعبي)

بملركزي بلذي تصبح بلس دة س م ة)

 BANK OF AFRICA هللا،) فأح 

BMCE GROUP)بلذي تصبح بلس د)

ي نس ل دي،)بلأجالي  فا بنك بلذي)

تصبح بلس د لش د كما2  برخضر)

فاطمة) بلس دة  تصبح  بلذي  بنك 

بلزهربء)كرفالي)؛

تغ ير بالسم بالجأماعي للمأصرف)

للبنك بملغربي للأجالة بلخالج ة بلذي)

 BANK OF AFRICA BMCEتصبح

GROUP

تجل) من  بلصالح ات  إعطاء)

بلق ام باالجربءبت بلقان ن ة.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

ملدينة) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

سبأمبر) (23 بأاليخ) بلب ضاء) بلدبل 

2022)تحت لقم)838716. 
بمقأ�سى مقأطف   ب ان

»مزبل ت ديت   بستشالبت«
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 SOCIETE DE RECHERCHES

 EN PROCEDES

INDUSTRIELS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

في)) بملؤلخ  عرفي،) عقد  بم جب 

بلب ضاء،) بالدبل  (2022 سبأمبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة)،)تكمن مم ازتها في مايلي):

 SOCIETE DE (: بلتسم ة)

 RECHERCHES EN PROCEDES

ذبت) شركة  (،INDUSTRIELS

مسؤ ل ة محد دة.

(– بلدبلبلب ضاء) (: بملقر بالجأماعي)
بر 2) بلطابق  إبن خالقان  زنقة  (17

حي بلنخ ل.

بلهدف بالجأماعي):

إنشاء) في  إستشالة  مساعدة 

بلعمل ات) ت   بلصناع ة  بل حدبت 

بلصناع ة.

بالستشالية) بلخدمات  تقديم 

بملأعلقة باملجا2 بملذك ل تعاله.

بملعامالت) جم ع  تعم،)  بشكل 

بلأجالية  بلصناع ة  بملال ة)

بملأعلقة) بملنق لة   بملنق لة  غير 

بشكل مباشر ت  غير مباشر بارش اء)

تن) يحأمل  بلتي  ت   تعاله،) بملذك لة 

تحق قها  تط يرها،) كذلك) تعزز 

تي مشالكة مباشرة ت  غير مباشرة،)

بلشركات) جم ع  في  شكلها،) كان   تيا 

ت  بملؤسسات بلتي لديها نفس بلهدف)

بالجأماعي ت  تسعى لأحق ق تهدبف)

مماثلة ت  ذبت صلة.

بلشركاء):

 HAEND HOLDINGS« بلشركة)

MOROCCO«)شركة ذبت مسؤ ل ة)
لتسمالها) بشريك  ح د،) محد دة 

(،03 ب) بلكائنة  دلهم،) (100.000
زنقة آيت  لير،)شالع م الي ي سف)

بالسجل) بملسجلة  بلدبلبلب ضاء،) (-

تحت بلرقم)) بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

556189،)  ممثلة من طرف بلس د)

(،Alexander Richard BOURNE

لقم) إنجليزي  بلسفر  لج بز  بلحامل 

.123135262

 Alexander Richard بلس د)

بلسفر) لج بز  بلحامل  (BOURNE

إنجليزي لقم)123135262.

بلس د) تع ين  تم  (: بلتس ير)

 Alexander Richard BOURNE

لقم) إنجليزي  بلسفر  لج بز  بلحامل 

كمسير  ح د للشركة) (123135262

لفترة غير محددة.
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في) ( بلشركة) مدة  حددت  (: بملدة)
99)سنة،)  ذلك إبأدبء)من تسج لها)

بالسجل بلأجالي.
 100.000 (: بلشركة) لتسما2 
1000)حصة من) مقسمة إلى) دلهم،)
بل بحدة) للحصة  (100 دلهم) فئة 

بململ كة من طرف):
 La société HAEND
 HOLDINGS MOROCCO - 999

 parts
 Monsieur Alexander Richard

 BOURNE - 1 part
TOTAL(:(1.000(parts

إلى يناير  (01 من) (: بملال ة)  بلسنة 
31)ديسمبر.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلب ضاء،) ذلك) بالدبل  بلأجالية 
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (05 بأاليخ)

.820337
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HAEND INDUSTRIAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

1)-)بم جب عقد عرفي،)بملؤلخ في))
بلب ضاء،) بالدبل  (2022 سبأمبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة،)تكمن مم ازتها في ما يلي):
 HAEND (: بلتسم ة)
INDUSTRIAL)شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة.
(- بلدبلبلب ضاء) (: بالجأماعي) بملقر 
بر 2) بلطابق  إبن خالقان  زنقة  (17

حي بلنخ ل.
بلهدف بالجأماعي):

صناعة جم ع بملنأجات بملصنعة)؛
دلبسة  تصن ع  تح يل  ت زيع)

جم ع بملنأجات بملصنعة)؛
بملعامالت) جم ع  تعم،)  بشكل 
بلأجالية  بلصناع ة  بملال ة)
بملأعلقة) بملنق لة   بملنق لة  غير 
بشكل مباشر ت  غير مباشر بارش اء)
تن) يحأمل  بلتي  ت   تعاله،) بملذك لة 
تحق قها  تط يرها،) كذلك) تعزز 
 تي مشالكة مباشرة ت  غير مباشرة،)
بلشركات جم ع  في  شكلها،) كان   تيا 
)ت  بملؤسسات بلتي لديها نفس بلهدف)
بالجأماعي ت  تسعى لأحق ق تهدبف)

مماثلة ت  ذبت صلة.

بلشركاء):

 HAEND HOLDINGS(«(بلشركة

MOROCCO)«)شركة ذبت مسؤ ل ة)

لتسمالها) بشريك  ح د،) محد دة 

(،03 ب) بلكائنة  دلهم،) (100.000

زنقة آيت  لير،)شالع م الي ي سف)

بالسجل) بملسجلة  بلدبلبلب ضاء،) (-

تحت بلرقم)) بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

556189،)  ممثلة من طرف بلس د)

(،Alexander Richard BOURNE

لقم) إنجليزي  بلسفر  لج بز  بلحامل 

.123135262)؛

 Alexander Richard بلس د)

بلسفر) لج بز  بلحامل  (BOURNE

إنجليزي لقم)123135262.

بلس د) تع ين  تم  (: بلتس ير)

 Alexander Richard BOURNE

لقم) إنجليزي  بلسفر  لج بز  بلحامل 

كمسير  ح د للشركة) (123135262

لفترة غير محددة.

في) بلشركة  مدة  حددت  (: بملدة)

من تسج لها) 99)سنة،) ذلك إبأدبء)

بالسجل بلأجالي.

لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم،)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة بململ كة)

من طرف.

LA SOCIETE HAEND 

HOLDINGS( ( MOROCCO( :( 999(((

PARTS.

MONSIEUR ALEXANDER 

RICHARD( BOURNE( :( ( 1( PART.

  TOTAL(:(1000(PARTS .       

:)من فاتح يناير إلى) )بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر).

2)-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة)

بلأجالية بالدبل بلب ضاء،) ذلك بأاليخ)

5)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820338.
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FABRINOV METAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لتسمالها : 100.000.000 دلهم
 بملقر بالجأماعي : ب ل   ك ل متر 

10 شالع الك طا، س دي م من، 
بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 227209
تف يت حصص بجأماع ة

 FABRINOV شركة) بتخذ شركاء)
بلعام) بلجمع  خال2  (METAL SARL
 2022 سبأمبر) (21 بالسأثنائي بأاليخ)

بلقربلبت بلأال ة):
تف يت)500.000)حصة بجأماع ة)
بين بلبائع بلس د لضا بلع ني  بملف ت)

إل ه بلس د ببربه م بلع ني)؛
تف يت)500.000)حصة بجأماع ة)
بلع ني) سهام  بلس دة  بلبائعة  بين 
 بملف ت إل ه بلس د ببربه م بلع ني.

بلجديد) بلشريك  على  بمل بفقة 
بلس د ببربه م بلع ني.

جم ع) بأن  بالجأماع  في  بإلقربل 
بلشريك) يد  في  سأصبح  برسهم 

بل ح د بلس د ببربه م بلع ني.
بلع ني،) ببربه م  بلس د  تأك د 
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
كمسير) منصبه  في  (BJ181396 لقم)

 ح د للشركة ملدة غير محد دة.
تح ين بلنظام برسا�سي للشركة.

 قد تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة)
لقم) تحت  بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

820067)بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022.
مقأطف من تجل بإلشهال
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 HAMMOUCH
PROMOTION

SARL
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر9اط) (2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بملحد دة تحمل بلخصائص بلأال ة):

 HAMMOUCH (: بلتسم ة)
.PROMOTION

بلعقالي) بإلنعاش  (: بلهدف)
 برشغا2 بملخألفة  بلبناء.

بلعن بن بلأجالي):)2)زنقة بلقير بن،)
شقة لقم)2،)حسان،)بلر9اط.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)
في)100.000)دلهم مقسمة إلى)1000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلتس ير):)تم تع ين بلس د حم ش)
ملدة) للشركة  كمسير  شك ب  محمد 

غير محد دة.
99)سنة) :)مدة عمر بلشركة) بملدة)

من تاليخ بلأأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
بلأجالي) بلسجل  في  بلأق  د  تم 
باملحكمة بلأجالية بالر9اط تحت لقم)

163229)بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022.
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 S.H.C TRAV
S.A.R.L

تأسيس شركـــــة
بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2022)بالر9اط،)تم  ضع) 22)سبأمبر)
ذبت) لشركة  بلأأسي�سي  بلقان ن 

مسؤ ل ة محد دة.
.S.H.C TRAV S.A.R.L(:(بلتسم ة
بلهدف بالجأماعي):)تشغا2 بلبناء.

شالع) (15 (: بالجأماعي) بملقر 
بالبطا2،)لقم)2،)تكدب2)-)بلر9اط.

مدة بلشركة):))99)سنة.
 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقسمة 
بل بحدة) للحصة  دلهم  (100 فئة)

بكأأبت  حرلت كلها من طرف):
حصة) (500 جابر) تحمد  بلس د 

1000حصة
بلس د طالق بملسل كي)500)حصة)

1000حصة
جابر) تحمد  بلس د  (: بلتس ير)

 طالق بملسل كي.
بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير))

إلى))31)ديسمبر من كل سنة.
بلضبط) بكأابة  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية   باملحكمة 

2)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)163195.
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SIMOTEM
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

برتسما2 قدله : 3.500.000 دلهم

 بملقر بالجأماعي : كم 10، طريق 

لقم 110 عين حر دة، بملحمدية

تف يت بلحصص
بلجمع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي   بلعام 

12)سبأمبر)2022)تقرل ما يلي):

 1000 حصة بق مة) (101 تف يت)

طرف) من  بل بحدة  للحصة  دلهم 

لصالح) بلدين  بدل  تيناني  بلس د 

بلس د عبد بمل من بملنبهي.

 ضع نظام تسا�سي جديد مرفق)

بأعديالت على مسأ ى لتس بملا2 بين)

برسهم) عدد  تصبح  ح ث  بلشركاء)

بملنبهي) بمل من  عبد  للس د  بلعائدة 

برسهم) عدد  بينما  سهما  (1250

بآلخرين) بلشريكين  من  لكل  بلعائدة 

للس د عبد بلصمد) (1329 لم يأغير)

بملنبهي  701)للس دة شمس بلضحى)

بملنبهي.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

 2022 سبأمبر) (29 باملحمدية بأاليخ)

تحت لقم)1910.
 هذب بمثابة مقأطف  9 ان
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LA VIE ECO PRESSE
SA

شركة مساهمة بمجلس إدبلة 

جماع ة  مجلس لقابة

لتسمالها : 9.000.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 5، شالع عبد هللا 

بن ياسين، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي : 25817

بسأقالة  تع ين مجلس بإلدبلة 
بلجماع ة

 LA VIE لشركة) بلرقابة  مجلس 

بأاليخ) بملنعقد  (ECO PRESSE SA

فاتح سبأمبر)2022):

مجلس) علم باسأقالة تعضاء) (- (I

بإلدبلة بلجماع ة من مهامهم  هما):

بلس د سعد بنمنص ل من مهامه)

كعض   لئيس مجلس بإلدبلة بلجماع ة)

 كذلك من مهامه كرئيس بلنشر.

مهامه) من  بزيد  خالد  بلس د 

كعض  مجلس بإلدبلة بلجماع ة.

ملجلس) جدد  كأعضاء) عين  (- (II

بإلدبلة بلجماع ة بلسادة):

بلس د فهد عربقي)؛

بلس د فاضل تك مي.

بلس د) عين  بلرقابة  مجلس  (- (III

بإلدبلة) مجلس  كرئيس  عربقي  فهد 

بلجماع ة  كذلك كرئيس بلنشر.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (IV

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

 2022 سبأمبر) (28 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839057.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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CARACTERES
SA

شركة مساهمة

لتسمالها : 13.529.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 18، شالع بملسيرة 

بلخضربء، بلطابق 2، بملعاليف، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 55127

بسأقالة  تع ين مدير عام
شركة) بإلدبلة  مجلس  (- (I

بأاليخ) بملنعقد  (CARACTERS SA

فاتح سبأمبر)2022):

علم باسأقالة بلس د خالد بزيد)

من مهامه كمدير عام.

عين بلس د فاضل تك مي كمدير)

عام.

II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

بلب ضاء)ي م)27)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)839010.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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 COMMUNICATION

ECONOMIQUE
SA

شركة مساهمة

لتسمالها : 13.000.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 18، شالع بملسيرة 

بلخضربء، بلطابق 2، بملعاليف، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 71123

بسأقالة  تع ين مدير عام
شركة) بإلدبلة  مجلس  (- (I

 C O M M U N I C A T I O N

ECONOMIQUE SA)بملنعقد بأاليخ)

فاتح سبأمبر)2022):

علم باسأقالة بلس د خالد بزيد)

من مهامه كمدير عام.

مبسط) إشربق  بلس دة  عين 

كمديرة عامة  كذلك كرئيسة بلنشر.

II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

بلب ضاء)ي م)27)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)839012.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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 STE AFRIQUIA

LUBRIFIANTS MAROC
AFRILUB SA

شركة مساهمة

لتسمالها : 191.728.600 دلهم

بملقر بالجأماعي : 139، شالع م الي 

إسماع ل، بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 107165

بملصادقة على تع ين مأصرف
تع ين تعضاء مجلس بإلدبلة

بلجمع ة) مدب لة  بمقأ�سى  (- (I

بلعامة بلعادية بلسن ية بأاليخ)11)ماي)

2022،)قد تقرل ما يلي):

بلس د) تع ين  على  بملصادقة 

BINSU JOY)كمأصرف جديد.

تع ين تعضاء)مجلس بإلدبلة  هم)

بآلت ة تسمائهم):

بلس د عاد2 بلزيادي)؛
بلس د علي  كريم)؛

بلس د ي سف عربقي حس ني)؛
بلس د سع د بالغدبدي)؛

بلس د)Ian David NOBLE)؛
بلس دة)Katia VAN BAEL)؛

بلس د)BINSU Joy)؛
.Geert Lieven TAVERNIER(بلس د
مدة إنأدببهم سأنأهي عقب إنعقاد)
بلجمع ة بلعامة بلعادية بلتي سثبت)
في حسابات بلسنة بملال ة)31)ديسمبر)

.2027
11)ماي) II)-)مجلس بإلدبلة بأاليخ)
بلزيادي) عاد2  بلس د  تكد  (2022
كرئيس مدير عام  تكد تيضا بلس د)

مصطفى ميري كمدير عام منأدب.)
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (III
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية بالدبل)
بلب ضاء)ي م)30)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)839722.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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 STE MAROCAINE
 D’HOTELLERIE
ECONOMIQUE

SMHE SA
شركة مساهمة بمجلس إدبلة 

جماع ة  مجلس لقابة
لتسمالها : 119.000.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : تجزئة بلأ ف ق، 
إقامة زينيث، بلطابق 2، س دي 

معر ف، بلدبل بلب ضاء
بلسجل بلأجالي : 202123

بسأمربل نشاط بلشركة
 2022 ي ل  ) (12 بأاليخ) (- (1
بلجمع ة بلعامة بالسأثنائ ة لشركة)
نشاط) بسأمربل  قرلت  (SMHE SA
بلتي) بلخسائر  من  بالرغم  بلشركة 
تجا زت))3/2()من لتسما2 بلشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (2
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية بالدبل)
تحت) (2022 سبأمبر) (5 ي م) بلب ضاء)

لقم)836533.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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GREEN OF AFRICA
SA

شركة مساهمة

لتسمالها : 27.500.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : عمالة تافرب تي، 

كلم 7,5 طريق بلر9اط، عين بلسبع، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 389269

بلزيادة في لتسما2 بلشركة
غير) بلعامة  بلجمع ة  قرلت  (- (I

 GREEN OF AFRICA(بلعادية لشركة

ش.م بأاليخ)26)ي ل  )2022،)ما يلي):

بلزيادة في لتسما2 بلشركة بمبلغ)

طريق) عن  دلهم  (3.380.000 قدله)

من) لرفعه  بإلدماج  عال ة  إدماج 

مبلغ) إلى  دلهم  (22.120.000 مبلغ)

27.500.000)دلهم.

مبلغ) في  حدد  بلشركة  لتسما2 

إلى) مقسم  دلهم  (27.500.000

دلهم) (100 سهم من فئة) (275.000

لل بحد،)مرقم من)1)إلى)275.000.

بلق ام بالأعديل بملترتب على ذلك)

للفصل)8)من بلنظام برسا�سي.

-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (II

بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل   بلأجالية 

21)سبأمبر)2022)تحت لقم)838382.
من تجل بإليجاز  بلب ان
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 BENARAFA LUXURY

EVENTS
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في بلر9اط)

بأاليخ)8)ي ل  )2022،)قد تم تأسيس)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة.

 BENARAFA LUXURY(:(بلتسم ة

.EVENTS SARL

تنظ م) (: بالجأماعي) بلهدف 

بملناسبات بالقأصادية  بالجأماع ة.

دلهم) (10.000 (: لتسما2 بلشركة)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)10 

دلهم للحصة بل بحدة.

بلس دة حل مة بنعرفة)500)حصة)؛

بلس دة عبير بنعرفة)500)حصة.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي تي من تاليخ  ضع)

بلسجل بلأجالي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.

59)شالع ببن سينا،)شقة) (: بملقر)

لقم)11،)تكدب2،)بلر9اط.

بملسيرة):)بلس دة حل مة بنعرفة.

بملسيرة):)بلس دة عبير بنعرفة.

(: بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.163079
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STE AUTO TOURS
SARL

RC : 120841 RABAT

ب ع تسهم بلشركة
بلعادي) غير  بلعام  للجمع  تبعا 

قرل) (2022 تكأ 9ر) (3 بملنعقد بأاليخ)

 AUTO TOURS لشركة) بلشركاء)

دلهم) (2.500.000 لتسمالها) ش.م.م 

ما يلي):

بمل بفقة على نقل ملك ة برسهم)

بين بلس د س في تشرف بلذي يب ع)

بلرزبق) عبد  سهم  بلس د  (36.000

برسهم) (9000 بلربش دي بلذي يب ع)

ما) تي  هشام  هدبج  بلس د  لصالح 

مجم عه)25.000)سهم.

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تعديل 

إلى ش.م.م بشريك  ح د.

بسأقالة بلس د س في تشرف من)

منصبه كمدير  تع ين بلس د هدبج)

هشام كمدير  ح د للشركة.

تحديث بلنظام برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022 

تحت لقم)129397.
من تجل بالسأخالص  بلب ان
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 KHA LAT CONSTRUCTION
تأسيس شركـــــة محد دة بملسؤ ل ة

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I
تمت) (2022 سبأمبر) (8 ي م) بطنجة 
لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 
محد دة بملسؤ ل ة لشريك  ح د لها)

بلخصائص بلأال ة):
 KHA LAT (: بلتسم ة)

.CONSTRUCTION
بلبناء) مأخصص) (: بلهدف)

بالسمنت برب ض.
ببربه م) ساحة  (: بملقر بالجأماعي)
بلر دبني،)إقامة بته فن)II،)بلطابق)3 

لقم)82،)طنجة.
من تاليخ) 99)سنة ببأدبء) ( (: بملدة)

تأسيس بلشركة.
بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)100.000)دلهم.
بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

.Mr.KHALID CHARID
بلسنة بملال ة):)من فاتح يناير))إلى)

غاية))31)ديسمبر.
بلقان ني) بإليدبع  تم  (- (II
بلأجالي) بالسجل  بلشركة   تسج ل 
بأاليخ) بطنجة  بلأجالية   للمحكمة 
19)سبأمبر)2022)تحت لقم)130565.
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ADDANE.NET
تأسيس شركة

تم) بسال  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 
بلخصائص) تحمل  بملحد دة  بلتي 

بلأال ة)):
.ADDANE.NET(:(بلتسم ة
.SARL(:(بلص غة))بلقان ن ة

بلهدف بالجأماعي):
مقا 2 تشغا2 تنظ ف)؛

مقا 2 بناء) بشغا2 مخألفة)؛
مقا 2 بلغرس ت  ص انة بلحدبئق.
لتسما2 بلشركـة):)100.000)دلهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
دلهم للحصة بل بحدة م زعة) (100

بين بلشركاء)على بلشكل بلأالي):

 500 تدبن) بلرزبق  عبد  بلس د 

حصة)؛

بلس دة ش ماء)تدبن250)حصة)؛

بلس د  ه ب تدبن250)حصة.

بملدة):)99)سنة ببأدبء)من بلأأسيس)

بلسجل) تاليخ  ضع  من  تي  بلنهائي 

بلأجالي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.

سان ة بن دب د) (: بملقر بالجأماعي)
زنقة حس ن لقم)105)س دي م �سى)

سال.

بملسيرة):)ش ماء)تدبن.
لقم بلسجل بلأجالي):)36805.
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NEO VOLUBILISSE
تأسيس شركـــــة محد دة بملسؤ ل ة 

بشريك  بحد
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I

تمت) (2022 23)سبأمبر) بالر9اط ي م)

لشركة) بلأأسي�سي  بلقان ن  ص اغة 

محد دة بملسؤ ل ة بشريك  ح د لها)

بلخصائص بلأال ة):

.NEO VOLUBILISSE(:(بلتسم ة

بلهدف):)مركز بالتصاالت.

شالع) (2 ف ال) (: بالجأماعي) بملقر 

بلرياض،) حي  (،17 قطاع) بلن 9 ال،)

بلر9اط.

من تاليخ) 99)سنة ببأدبء) ( (: بملدة)

تأسيس بلشركة.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

في مبلغ)50.000)دلهم.

بلشركة) تس ير  عهد  (: بإلدبلة)

.Mr.MCHICH NABYL

بلسنة بملال ة):)من فاتح يناير))إلى)

غاية))31)ديسمبر.

تم بإليدبع بلقان ني  تسج ل) (- (II

بلشركة بالسجل بلأجالي للمحكمة)

 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)2)سبأمبر)2022 

تحت لقم)163191.
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SINDIPARK

شركة مساهمة

لتسمالها : 238.000.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : شالع س دي محمد 

بن عبد هللا، برج مالينا 2، بلطابق 

بلسادس، مالينا ش 9ينج سانتر، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 231829

بلأعريف بلجبائي لقم : 20256203 

بلدبل بلب ضاء

بمقأ�سى محضري بجأماعي مجلس)

بلعادية) بلعامة  بإلدبلة  بلجمع ة 

 21 بأاليخ) بلأ بلي  على   بملنعقدين 

 SINDIPARK(30)ي ن  )2022)لشركة 

تقرل ما يلي):

بسأقالة بلس د عبد بملنعم ف زي)

مجلس) كعض   لئيس  مهامه  من 

بإلدبلة)؛

بلعر �سي) إيمان  بلس دة  تع ين 

عام  تف يض) مدير  كرئيس 

بلصالح ات لها إثر ذلك)؛

بنأدبب بلس د مهدي لت م كعض )

في مجلس بإلدبلة)؛

بلس دة) بنأدبب  على  بملصادقة 

مدير) كرئيس  بلعر �سي  إيمان 

بنعقاد) عند  تنأهي  بلتي  للمدة  عام 

بلجمع ة بلعامة بلتي سأصادق على)

حسابات سنة)2022)؛

بلس د) بنأدبب  على  بملصادقة 

مجلس) في  كعض   لت م  مهدي 

بإلدبلة للمدة بلتي تنأهي عند بنعقاد)

بلجمع ة بلعامة بلتي سأصادق على)

حسابات سنة)2027)؛

باإلجربءبت) للق ام  بلصالح ات 

بلقان ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل   بلأجالية 

28)سبأمبر)2022)تحت لقم)839382.
للنشر  بالسأخالص

مجلس بإلدبلة

276 P

SINDIBAD HOLDING

شركة مساهمة

لتسمالها : 200.000.200 دلهم

بملقر بالجأماعي : شالع س دي محمد 

بن عبد هللا، برج مالينا 2، بلطابق 

بلسادس، مالينا ش 9ينج سانتر، 

بلدبل بلب ضاء

بلسجل بلأجالي لقم : 225907

بلأعريف بلجبائي لقم : 20232728 

بلدبل بلب ضاء

بجأماعي) محضري  بمقأ�سى 

بلعامة) بإلدبلة  بلجمع ة  مجلس 

بلأ بلي) على  بملنعقدين  بلعادية 

لشركة) (2022 ي ن  ) (30 (21 بأاليخ)

SINDIBAD HOLDING)تقرل ما يلي):

بسأقالة بلس د عبد بملنعم ف زي)

مجلس) كعض   لئيس  مهامه  من 

بإلدبلة)؛

بلعر �سي) إيمان  بلس دة  تع ين 

عام  تف يض) مدير  كرئيس 

بلصالح ات لها إثر ذلك)؛

بنأدبب بلس د مهدي لت م كعض )

في مجلس بإلدبلة)؛

بلس دة) بنأدبب  على  بملصادقة 

مدير) كرئيس  بلعر �سي  إيمان 

بنعقاد) عند  تنأهي  بلتي  للمدة  عام 

بلجمع ة بلعامة بلتي سأصادق على)

حسابات سنة)2022)؛

بلس د) بنأدبب  على  بملصادقة 

مجلس) في  كعض   لت م  مهدي 

بإلدبلة للمدة بلتي تنأهي عند بنعقاد)

بلجمع ة بلعامة بلتي سأصادق على)

حسابات سنة)2027)؛

باإلجربءبت) للق ام  بلصالح ات 

بلقان ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل   بلأجالية 

28)سبأمبر)2022)تحت لقم)839383.
للنشر  بالسأخالص

مجلس بإلدبلة
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PETS CARE
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
يقدل لتسمالها ب : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : لقم 12، زنقة لبنان 
لقم 3، بملح ط، بلر9اط

بلعام) بلجمع  محضر  على  بناء)
بالسأثنائي بملنعقد بأاليخ)19)سبأمبر)
 PETS CARE(2022)قرل شركاء)شركة
SARL)شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة)

ما يلي):
1)-)تغ ير بملقر بالجأماعي):

 تغ ير بملقر بالجأماعي من بلعن بن):)
لقم)12،)زنقة لبنان،)لقم)3،)بملح ط،)

بلر9اط.
إلى بلعن بن بلأالي):

إقامة) (،172 لقم) (1 بلنهضة) حي 
بلبريد،)بلطابق بلسفلي،)بلر9اط.

برسا�سي) بلقان ن  تعديل  (- (2
للشركة):

بلعام) بلجمع  محضر  على  بناء)
بالجأماعي) بملقر  بأغ ير  بالسأثنائي 
بملذك ل تعاله،)تم تعديل بلبند لقم)5 

للقان ن برسا�سي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (5 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 
)بلسجل) (129387 تحت لقم) (2022

بلأجالي لقم)129929).
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POULE DE NEIGE
تأسيس شركة

في) مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
15)ي ل  )2022)بسال تم تأسيس شركة)
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د)

بلتي تحمل بلخصائص بلأال ة):
.POULE DE NEIGE(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

بلهدف بالجأماعي):)مقهى.
لتس بملا2):)100.000)دلهم.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)
بلأأسيس بلنهائي.

تجزئة تم بلخير) (: بملقر بالجأماعي)
لقم)9) 10)تابريكت،)سال.

بلشب كي،) بلكريم  عبد  (: بلتس ير)

بملزدبد بأاليخ)10)ديسمبر)1966،)بلحامل)

 BE232111 لقم) بل طن ة  للبطاقة 

بلساكن بإقامة تم بلخير،)عمالة)3) 2 

شقة)16،)تابريكت،)سال.

بلتسج ل) تم  (: بلأجالي) بلسجل 

بالسجل بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة)

تحت) (2022 سبأمبر) (27 بسال بأاليخ)

لقم)36793)لقم بإليدبع)39686.
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STE NOREL TRAVAUX
SARL

لشركة) بلعام  بلجمع  لقربل  تبعا 

ذبت) شركة  (NOREL TRAVAUX

لتسمالها) بملحد دة،) بملسؤ ل ة 

بالجأماعي) دلهم  مقرها  (100.000

جماعة) بلكرن،) ت الد  بلجديد  د بل 

تقرل بأاليخ) بملر9 ح قلعة بلسربغنة،)

12)سبأمبر)2022):

حل بلشركة.

لحل) كمحل  بلشركة  مقر  تع ين 

بلشركة.

بلحسنا ي) حم د  بلس د  تع ين 

لحل بلشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي م) بلسربغنة  بقلعة   بالبأدبئ ة 

28)سبأمبر)2022)تحت لقم)522/2022.
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TPNMVRD
SARL

تأسيس
في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم) بالر9اط  (2022 تغسطس) (29  

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

بلخصائص) تحمل  بلتي  بملحد دة 

بلأال ة):

.TPNMVRD SARL(:(بلتسم ة

في  مقا 2   : بالجأماعي  بلهدف 

برشغا2 بملخألفة ت  تشغا2 بلبناء.
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لتس بملا2 : 100.000 دلهم

من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 

بلأأسيس بلنهائي.

شالع) (15 (: بالجأماعي) بملقر 

تكدب2،) (،2 لقم) شقة  بربطا2،)

بلر9اط.

بملزدبد) بس ط  نب ل  (: بلتس ير)

بلحامل) (1986 يناير) فاتح  بأاليخ 

 AB625789 لقم) بل طن ة  للبطاقة 

 36 عمالة) (1 بلساكن بإقامة بلنجاح)

شقة)2)بملح ط بلع ايدة سال.

بلتسج ل) تم  (: بلأجالي) بلسجل 

بالسجل بلأجالي باملحكمة بلأجالية)

بالر9اط بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)163223)لقم بإليدبع)129200.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

FLEUR DE MARGUERITE
SARL AU

بملقر بالجأماعي : إقامة بلرز قي، 

عمالة لقم ب 19، بلطابق بلسفلي، 

محل لقم 2، سك ك نة - تمالة

 FLEUR«(تبعا لعقد تأسيس شركة

 29 بأاليخ) (»DE MARGUERITE

تم تأسيس شركة) (،2022 تغسطس)

ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بل ح د،)مميزبتها هي كالأالي):

شركة) (: بلشكل بلقان ني للشركة)

ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بل ح د.

 FLEUR DE (: بلتسم ة)

.MARGUERITE

ب ع بملنأجات) (: بمل ض ع بلرئي�سي)

بلشبه ص دالن ة بالأقس ط.

بلرز قي،  : إقامة  بملقر بالجأماعي)

عمالة لقم ب 19، بلطابق بلسفلي، 

محل لقم 2، سك ك نة - تمالة.

بملدة):)99)سنة.
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (50.000 مبلغ) في  بلشركة 

مقسمة إلى)500)حصة بجأماع ة من)

فئة)100)دلهم لل بحدة.

بلشكل) على  بلحصص  تخصص 

بلأالي):

إقامة) عن بنها  مها،) بلح ب�سي 

(،3 لقم) شقة  ب1،) عمالة  بلريان،)

حصة) (500 بلر9اط) (- (2 بلنهضة) حي 

بجأماع ة.
بملجم ع):)500)حصة بجأماع ة.

مها،) بلح ب�سي  بلس دة  (: بإلدبلة)
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 
بالر9اط،) بلقاطنة  (،F237259 لقم)
إقامة بلريان،)عمالة ب1،)شقة لقم)

3،)حي بلنهضة)2.
 قد تم بإليدبع بلقان ني لق بنين)
بأمالة) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلشركة 
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ)
2022/9012)بملف بلسجل بلأجالي)

لقم)137377.
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DALYA NAJD
SARL

لتسما2 بلشركة : 100.000 دلهم
مقر بالجأماعي 15 شالع بربطا2 لقم 

2 تكدب2 بلر9اط
تأسيس

 12 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في)
تأسيس) تم  بالر9اط  (2022 سبأمبر)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة بلتي)

تحمل بلخصائص بلأال ة):
.DALYA NAJD SARL(:(بلتسم ة

ذبت) شركة   : بلقان ن ة  بلصفة 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلأأسيس،   : بالجأماعي  بلهدف 
بسأغال2 ت  تس ير بملقاهي، بملطاعم 

بملركبات بلس اح ة.
لتسما2 بلشركة : 100.000 دلهم
من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 

بلأأسيس بلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
شالع) (15 (: بالجأماعي) بملقر 
تكدب2،) (،2 لقم) شقة  بربطا2،)

بلر9اط.

حل مة) بلس دة  تع ين  (: بلتس ير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  عبدال ي 

محد دة.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

لقم)163211)بلر9اط.
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ALUMELHADAD
SARL

لتسما2 بلشركة : 50.000 دلهم
مقر بالجأماعي 15 شالع بربطا2 لقم 

2 تكدب2 بلر9اط
تأسيس

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم) بالر9اط  (2022 سبأمبر) (12  
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د  بلتي)

تحمل بلخصائص بلأال ة):
 ALUMELHADAD (: بلتسم ة)

.SARL
ذبت) شركة   : بلقان ن ة  بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
على  بلنجالة   : بالجأماعي  بلهدف 

برملن  م  بلخشب.
لتسما2 بلشركة : 50.000 دلهم

من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 
بلأأسيس بلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدب بلسنة)

بر لى تبأدئ من تاليخ بلتسج ل.
شالع) (15 (: بالجأماعي) بملقر 
تكدب2،) (،2 لقم) شقة  بربطا2،)

بلر9اط.
بلحدبد) بلس د  تع ين  (: بلتس ير)

عبد هللا مسير للشركة.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

لقم)163163)بلر9اط.
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BENTO MOO
SARL

لتسما2 بلشركة 10.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : مركز شالع  الد 
فرس زنقة تفأاشت بم بلخير بير 

قاسم بلر9اط
بلسجل بلأجالي 122739

إقفا2 بلأصف ة
بمقأ�سى عقد عرفي للجمع بلعام)
بالسأثنائي مؤلخ في فاتح ي ل  )2022 

قرل):

لشركة) بلنهائ ة  بلأصف ة  (- (1

.BENTO MOO SARL

2)-)بنتهاء)مهام بلقائم بالأصف ة.

تام  9د ن تحفظ) منح إبربء) (- (3

للمصفي ط ب2 مدة بلأصف ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط في فاتح ي ل  )2022 

تحت لقم)7120.
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ZO FOOD
SARL AU

بمقأ�سى عقد حرل في)8)تغسطس)

ذبت) شركة  تأسيس  تم  (2022

لشريك  بحد) محد دة  مسؤ ل ة 

بالخصائص بلأال ة):

 ZO ف د) ز   (: بلأجالي) بإلسم 

.FOOD

بلهدف بالجأماعي :  جبات سريعة 

.FAST FOOD SNACK
دلهم   100.000  : بملا2  لتس 

 100 ب  حصة   1000 إلى  مقسمة 

دلهم للحصة بل بحدة لصالح :

بلس د زهير باملجد ب : 100.000 

دلهم 1000 حصة.

بملقر بالجأماعي : بما2 5 بملسيرة 
بملنص ل  يعق ب  حي   669 بلنمرة 

بلر9اط.

بلتس ير للس د زهير بلمجد ب.

باملحكمة  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط تحت لقم 129110 

في 26 سبأمبر 2022.

286 P

DEVUSINES
SARL AU

تأسيس
 DEVUSINES (: بلشركة) بسم 

.SARL AU

في) مقا 2  (: بالجأماعي) بلهدف 

بالعما2 بملأن عة  بالنشاءبت.

بملسيرة) (5 بما2) (: بملقر بالجأماعي)
يعق ب) بر 2 حي  بلطابق  (669 لقم)

بملنص ل بلر9اط.
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لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

 100 حصة من فئة) (1000 مقسمة)

دلهم للحصة بل بحدة لفائدة بلس د)

محمد مل دن.

بلتس ير):)جال2 ت بتي.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

بالر9اط):)162925.

287 P

SOCIETE TRAFOUIM
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم

 NR87 مقرها بالجأماعي : حي بلع  ن

حا�سي بال2 جربدة

بلعام) بلجمع  محضر  بم جب 

سبأمبر) (5 بالسأثنائي بملنعقد بأاليخ)

2022)تقرل ما يلي):

بلس د) بلشركة  تع ين  حل 

لبطاقة) بلحامل  يحي  بحسايني 

 FH38371 لقم) بل طن ة  بلأعريف 

مصفي للشركة.

باملقر) بلأصف ة  م قع  تحديد 

بالجأماعي للشركة.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

سبأمبر) (16 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2730.

288 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

AVOCADO BERRY
SARL

بملقر بالجأماعي : د بل بلرياح، م الي 

ب سلهام

بلجمع) محضر  بمقأ�سى 

بشركة) للشركاء) بالسأثنائي  بلعام 

ش.ذ.م.م،) (»AVOCADO BERRY«

بأاليخ ب سلهام  بم الي   بملنعقد 

2022) تبعا لعقد ب ع) سبأمبر) (20  

بلذي سبقه،) بالجأماع ة  بلحصص 

تقرل ما يلي):

1 - بمل بفقة على ب ع 500 حصة 

معاد،  بلعالم  بلس د  من  بجأماع ة 

بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
بلس د  لفائدة   ،LB89950 لقم 

بلرح م،  عبد  بلدقاقي  بلشرقا ي 

بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
.AB61852 لقم

شريكين  مسيرين  تع ين   -  2

بلعالم  بلس د   : هما  للشركة 

بلدقاقي  بلشرقا ي  معاد  بلس د 

عبد بلرح م.

3 - إعادة ص اغة بلنظام برسا�سي  

للشركة.

لهذب) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بس ق) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بملحضر 

سبأمبر) (27 بأاليخ) بلغرب  تلبعاء)

بملف) (2022/565 تحت لقم) (2022

بلسجل بلأجالي لقم)27621.

289 P

STE MABANINA
SARL

لقم بلسجل بلأجالي 163105

تك ين شركة محد دة  بملسؤ ل ة
بالر9اط) مؤلخ  محضر  بمقأ�سى 

تم  ضع) (2022 سبأمبر) (12 بأاليخ)

بلق بنين برساس ة لشركة محد دة)

بملسؤ ل ة ذبت بملميزبت بلأال ة):

بلهدف):)تعما2  إنشاءبت مأن عة)

)مقا 2(.

بلأجالة.

شقة لقم) (30 عمالة لقم) (: بملقر)

شالع م الي بحمد ل ك لي حسان) (8

بلر9اط.

بما) بملا2  لتس  حدد  (: بلرتسما2)

قدله)100.000)دلهم.

غير) ملدة  بلشركة  تدبل  (: بلتس ير)

محد دة من طرف):

بملصدق تمين.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)

.129252

290 P

STE QUARRY SAND
SARL

لقم بلسجل بلأجالي 163107
تك ين شركة محد دة  بملسؤ ل ة

بالر9اط) مؤلخ  محضر  بمقأ�سى 
تم  ضع) (2022 سبأمبر) (12 بأاليخ)
بلق بنين برساس ة لشركة محد دة)

بملسؤ ل ة ذبت بملميزبت بلأال ة):
بلهدف):)تعما2  إنشاءبت مأن عة)

)مقا 2(.
بلأجالة.

شقة لقم) (30 عمالة لقم) (: بملقر)
شالع م الي بحمد ل ك لي حسان) (8

بلر9اط.
بما) بملا2  لتس  حدد  (: بلرتسما2)

قدله)100.000)دلهم.
غير) ملدة  بلشركة  تدبل  (: بلتس ير)

محد دة من طرف):
بملصدق تمين.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)

.129253
291 P

STE RYAD MARKET
شركة لياض مالكت

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها : 500.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : مكناس لقم 652 
إقامة بلحديقة لياض ت ال2

لقم بلسجل بلأجالي 37515
غلق  كالة تابعة للشركة

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 2022 ي ل  ) (18 بأاليخ) بلعادي  غير 
مالكت«) »لياض  لشركة) بمكناس 

تقرل ما يلي):
غلق  كالة تابعة للشركة بمكناس)

لقم)39)شالع مكناس حي بلرياض.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بمكناس بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022)تحت)
بلأجالي) بلسجل  3619) لقم  لقم)

.37515
للخالصة  بلنشر

292 P

STE NOUREDDINE BOIS
SARL AU
بلأأسيس

بلعرفي) بلعقد  شر ط  حسب 
تأسيس) تم  (،2022 ي ن  ) (6 بأاليخ)
محد دة) لشركة  برسا�سي  بلنظام 
بل ح د  ذلك) لشريك  بملسؤ ل ة 

حسب بملميزبت بلأال ة):
 STE NOUREDDINE (: بلتسم ة)

.BOIS SARL AU
بلشكل بلقان ني : شركة محد دة)

بملسؤ ل ة لشريك بل ح د.
خديمة) تجزئة  (: بالجأماعي) بملقر 

بلرقم)63)جرف بمللحة.
بلغرض  بلغاية):

نقل بلبضائع لحساب بلغير.
بسأغال2 بلغابات.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)
تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي.

 100.000 (: بلخاص) بملا2  لتس 
حصة) (1000 على) مقسمة  دلهم 
لكل) دلهم  (100 فئة) من  بجأماع ة 

حصة في ح زة بلشريك بل ح د):
بلس د ن ل بلدين بلغمالي بلحامل)
لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

GM22292):)1000)حصة.
من) ببأدبء) (: بالجأماع ة) بلسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
بلدين) ن ل  بلس د  (: بملديرية)

بلغمالي ملدة غير محد دة.
باملحكمة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بأاليخ بلقصيري   بالبأدبئ ة 
بلسجل) لقم  (2022 سبأمبر) (12  

بلأجالي)897.
293 P

STE H.S.M NGADI
SARL AU
بلأأسيس

بلعرفي) بلعقد  شر ط  حسب 
تم تأسيس) (،2022 ي ن  ) (28 بأاليخ)
محد دة) لشركة  برسا�سي  بلنظام 
بل ح د  ذلك) لشريك  بملسؤ ل ة 

حسب بملميزبت بلأال ة):



19261 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

 STE H.S.M NGADI (: بلتسم ة)

.SARL AU

بلشكل بلقان ني : شركة محد دة)

بملسؤ ل ة لشريك بل ح د.

تعا ن ة) (: بالجأماعي) بملقر 

عين) بلقصير  جماعة  مبالك  س دي 

تا جطات.

بلغرض  بلغاية):

نقل بلبضائع لحساب بلغير.

بسأغال2 معصرة بلزيأ ن.

برشغا2 بملخألفة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي.

 100.000 (: بلخاص) بملا2  لتس 

حصة) (1000 على) مقسمة  دلهم 

لكل) دلهم  (100 فئة) من  بجأماع ة 

حصة في ح زة بلشريك بل ح د):

بلحامل) بمحمد  بنكادي  بلس د 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

D185310):)1000)حصة.

من) ببأدبء) (: بالجأماع ة) بلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

بمحمد) بنكادي  بلس د  (: بملديرية)

ملدة غير محد دة.

باملحكمة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

سبأمبر) (6 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)لقم بلسجل بلأجالي)57105.

294 P

SOCOGESTION SARL

 SNOB CONCIERGERIE

AUTO
SARL

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 23)سبأمبر)2022)بالر9اط تم تأسيس)

 SNOB CONCIERGERIE شركة)

AUTO SARL)شركة ذبت بملسؤ ل ة)

بملحد دة  خصائصها كالأالي):

 SNOB (: بلشركة) إسم 

.CONCIERGERIE AUTO

مضم ن بلشركة):)كربء)بلس البت)

بد ن سائق.

 2 لقم) بف ال  قب   (: بلشركة) مقر 

زنقة عناب ة حي بلرياض بلر9اط.

لتسما2 بلشركة):)100.000)دلهم)

مقسمة إلى)1.000)حصة بق مة)100 

بين) م زعة  بل بحدة  للحصة  دلهم 

كالأالي):

بلس د تيت س سان جما2)):)500 

حصة.

(: ( بلس د تيت س سان بسماع ل)

500)حصة.

تم تع ين بلس د) (: تس ير بلشركة)

بل ح د) كمسير  بلحسين  تباس  

للشركة.

 %  5 بعد خصم) (: تل9اح بلشركة)

تصرف) في  بلباقي  ي دع  برل9اح  من 

بلشريك بل ح د.

بلتسج ل)) تم  (: بلأجالي) بلسجل 

بأاليخ) (163257 بلأجالي تحت لقم)

بلأجالية) باملحكمة  (2022 تكأ 9ر) (6

بالر9اط.
للب ان  بالستشالة

295 P

 AL WAZRAN FOOD FOR

TRADING & DISTRIBUTION
SARL

بالر9اط) حرل  عرفي  عقد  حسب 

تمت) (2022 تغسطس) (2 بأاليخ)

برسا�سي) بلقان ن  على  بملصادقة 

للشركة ذبت بلخصائص بلأال ة):

 AL (: بالجأماع ة) بلتسم ة 

 WAZRAN FOOD FOR TRADING

.&(DISTRIBUTION

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

بالسأيربد) (: بالجأماعي) بلهدف 

 بلأصدير.

82)بل ك ج) بملقر بالجأماعي):)لقم)

طابق)3)دي ل بلح مر ح ي م بلر9اط.

دلهم) (100.000 (: بملا2) لتس 

بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) م زعة 

من فئة)100)دلهم،)محرلة نقدب  هي)

م زعة كاآلتي):

(: شركة  زلبن فالي كر ب ل م أد)

900)حصة.

بلس د ف صل عب د با زير):)100 

حصة.

بملدة):)99)سنة بعد بلأأسيس.

ف صل) بلس د  تع ين  (: بلتس ير)

عب د با زير مسير للشركة ملدة غير)

محد دة.

باملحكمة) (: بلقان ني) بإليدبع  تم 

بلأجالية بالر9اط تحت لقم بلسجل)

بلأجالي)162975.

296 P

BAUENER
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها 500.000 دلهم

 عن بن مقرها بالجأماعي : عمالة 
لقم 7 إقامة بلخير شقة لقم 7 

مركز بملدينة بحصين - 11100 سال 

بلجديدة

بلرفع من لتسما2 بلشركة
  تح يل بملقر بالجأماعي

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بسال) (2022 ماي) (10 في) بملؤلخ 

بلجديدة تقرل ما يلي):
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع  (- (1

ل صبح) دلهم  (500.000 قدله)

 1.000.000 ه ) بلجديد  بلرتسما2 

دلهم مقسمة على بلشكل بلأالي):

 850.000 لفجر) عثمان  بلس د 

دلهم مقسمة إلى)8500)حصة.

 100.000 نج ب) ن ب2  بلس دة 

دلهم مقسمة إلى)1000)حصة.

 TEKNISKA( SARL«« بلشركة)

بلس د) في  دلهم  بملمثلة  (50.000

عثمال لفجر بـ)500)حصة.

بالجأماعي) بملقر  تح يل  تم  (- (2

 7 »عمالة لقم) (: بلحالي للشركة من)

إقامة بلخير شقة لقم)7)مركز بملدينة)

بلجديدة«) سال  (11100 (- بحصين)

إقامة بلخير شقة لقم) (3 عمالة لقم)

11100)سال) 1)مركز بملدينة بحصين)

بلجديدة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (27 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39696.
297 P

STE BLESSED TREE MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

من بلشريك بل ح د
لتسمالها 50.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : 13 شالع محمد 
بلخامس شقة لقم 2 سال بلجديدة 

سال
بلسجل بلأجالي لقم 22889

بلشريك) من  بلقربل  بم جب 
قرل) (2022 ي ل  ) (15 بل ح د بأاليخ)
 BLESSED TREE« شركة) مسؤ 2 

MAROC SARL AU«)ما يلي):
بلحل بملسبق للشركة.

بلهبتي) بحمد  بلس دة  تع ين 
كمصفي للشركة.

لأصف ة) بالجأماعي  بملقر  تحديد 
بلشركة بمقرها بالجأماعي بلكائن)13 
 2 لقم) شقة  بلخامس  محمد  شالع 

سال بلجديدة سال.
باملحكمة) تم  بلقان ني  بإليدبع 
 39695 لقم) تحت  بسال  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)27)سبأمبر)2022.
298 P

UTX TECHNOLOGY
SARL AU

 عن بن مقرها بالجأماعي : لقم 365 
 RDC 121/قطاع حي بلفرد س ت

تمالة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

132663
إضافة نشاط بجأماعي  تغ ير بإلسم 

بلأجالي للشركة
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)26)ي ل  )2022)قرل بلشريك)

بل ح د ما يلي):
1)-)إضافة نشاط بجأماعي جديد)

للشركة كالأالي):
بمل بلد) بلأ ظ ف  تنظ م 

 برحدبث.
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تغ ير بسم بلشركة إلى بإلسم) (- (2

 UTX SERVICES SARL« (: بلجديد)

.»AU

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

سبأمبر) (20 بالبأدبئ ة بأمالة بأاليخ)

2022)تحت لقم)8923.

299 P

DREAM - H - BTP
ش.م.م ش. 

تشغا2 مخألفة

مفا ضة - ب ع مسألزمات بملكاتب 

بالأقس ط
زنقة 17 لقم 3 حي بساكا، خن فرة

بلأأسيس
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة) (2022 27)سبأمبر)

بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 ح د بامل بصفات بلأال ة):

 STE DREAM - H - (: بلتسم ة)

.BTP

ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.
 3 لقم) (17 زنقة) (: بملقر بالجأماعي)

حي بساكا،)خن فرة.

(- مخألفة) تشغا2  (: بلغرض)

بملكاتب) مسألزمات  ب ع  (- مفا ضة)

بالأقس ط.

 100.000 في) حدد  (: بلرتسما2)

دلهم م زع))إلى)1.000)حصة م زعة)

على بلشكل بلأالي):

 1000 (: بلس د عبد بلعزيز حبان)

حصة.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)

غير) ملدة  حبان  بلعزيز  عبد  بلس د 

محد دة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بخن فرة) بالبأدبئ ة  باملحكمة 

لقم) تحت  (2022 3)تكأ 9ر) بأاليخ)

لقم) بلأجالي  بلسجل  (2022/237

.2567

300 P

ORO LOGISTICS
SARL

قربل) حسب محضر جمع بلعام،)

 ORO LOGISTICS بلشركة) ( ( شركاء)

قرل) (2022/09/28 ( بأاليخ) (SARL

ما يلي):

بل ك س) (29 لقم) (: مقر بلشركة)

تجزئة بلكانة بيت مل 2.)

لتس بملا2 حدد في)100.000)دلهم)

حصة من فئة))) (1000 ( مقس مة إلى)

100دلهم بل بحدة  م زعة كالأالي):

                         LAHCEN BEN HOUROU

500)حصة)؛

SAID  ELBACHA)):)500)حصة)))))

بمل ض ع):)من تهدبف بلشركة):

)نقل بلبضائع لحساب بلغير.

شركة) شركاء) قرل  بلتس ير:) (-

سيسيرها) (ORO LOGISTICS SARL

 LAHCEN BEN HOUROU ( بلس د)

ملدة غير محد دة.

بإليدبع):)تم بإليدبع بلقان ني لدى)

بأاليخ) بإنزكان  بالبأدبئ ة  بملحكمة 

2022/10/05)تحت لقم)1925.

بلسجل بلأجالي لقم)27063.
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OMLK-FISH شركة
 SARL AU

إعالن عن تأسيس

في)) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلق بنين) تم  ضع  (،22/11/2021

شريك) بملسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

 بحد ذبت بملميزبت بلأال ة):))))))))))))))))

 OMLK-FISH SARL (: بلتسم ة)

.AU

بلشكل بلقان ني):)شركة محد دة)

بملسؤ ل ة شريك  بحد.

برسماك) ب ع  شربء) (: بلهدف)

برسماك  تصدير) ب ع  بالجملة،)

لحساب) بلسلع  نقل   بالسأيربد،)

تأمين  تصدير) بلأجم د،) بلغير،)

بملنأجات بلبحرية بلطرية  بملجمدة.

 02 حي بلنهضة) (: بملقر بالجأماعي)

ب جد ل.

في) حدد  (: ( بالجأماعي) بلرتسما2 

 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000

حصة من فئة)100)دلهم.

بلكريم) عبد  بلس د  بلتس ير:)

بلح ان مسيرة للشركة.

بملدة)):)99)سنة.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

(،26/11/2021 بأاليخ) بالع  ن 

39073،) تم) بلأجالي) بلسجل  لقم 

بأاليخ)) (3618 لقم) تحت  بإليدبع 

.26/11/2021
بملسير
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STE EMA SERCO BTP

SARL au

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة

في) بملؤلخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (،22/09/2022

محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك  بحد)

بالخصائص بلأال ة):))

 STE EMA SERCO BTP(((:(بالسم

.SARL au

بلهدف))):)تشغا2 بلبناء.

 100.000 بملجم عة):) لتسما2 

دلهم.

بلتس ير):)طالق بد ي.

بخر9ان) بالجأماعي):)د بل  بملقر 

تيت مل 2.

بملدة):))99)سنة.

للمجم عة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

باملحكمة) بلأجالي  بالسجل 

  1932 لقم) تحت  إنزكان  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)2022/10/02.
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 ايماروك راحة
 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل بحد 

 عن بن مقرها ب حي بسل م بكدز 

 زبك لة - 

لقم بلأق  د في بلسجل 

بلأجالي3967   

في)) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (،23/09/2022

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل بحد.

عند) مأب عة  (: بلشركة) تسم ة 

تسم تها:) بمخأصر  بالقأضاء)

بيمال ك لبحة.

غرض بلشركة بإيجاز):

مأ ى س احي)؛

بلنقل بلس احي)؛

بلسابقة) بلخدمات  إدبلة  شركة 

)منظمة بلطريق بلس اح ة(.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بسل م بكدز زبك لة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة)))))100.000 

دلهم،)مقسم كالأالي):

بلس د عبد بل بحد مزيلي):)1000  

حصة بق مة)100))دلهم للحصة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن بلشركاء):

بلس د))عبد بل بحد مزيلي عن بنه)

حي بسل م بكدز زبك لة)-)))بملغرب.

بلشخ�سي  بلعائلي) بالسم 

 م بطن مسير بلشركة.

بلس د))عبد بل بحد مزيلي عن بنه)

حي بسل م بكدز زبك لة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بزبك لة  بالبأدبئ ة 

 .30/09/2022
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 STE MASAFAT FOR شركة

IMPORT AND EXPORT
SARL AU ش.م.م 

لتسمالها 100.000.00 دلهم

بملقر بالجأماعي : حي بلنس م لقم 

117 بلطابق بلثاني بلدلبلكة تكادير

ICE 003140219000041

تأسيس بلشركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة 

بلأأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأكادير)

نظام) خلق  تم  (،01/09/2022 في)

تأسيس بلشركة ذبت بملميزبت بلأال ة):

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

محد دة شريك  ح د.

 STE MASAFAT((بلتسم ة):))شركة

 FOR IMPORT AND EXPORT

.SARL AU

))):)تهدف بلشركة إلى): بلهدف)

)تاجر)  بالسأيربد  بلأصدير)

ت   س ط(.

بلدبخلي  بلخالجي) بلأصم م  (

 بلديك ل.)

بلنس م) حي  ( (: بملقر بالجأماعي)

بلدلبلكة) بلثاني  بلطابق  (117 لقم)

تكادير.

مدة) حددت  (: بملدة بالجأماع ة)

بلشركة في)99)سنة.

بهجت) بلس د  تع ين  (: بلتس ير)

بلحاصل على) محم د بهجت غزبله،)

(،J022701Hلقم بإلقامة  بطاقة 

مسير للشركة ملدة غير محد دة.

سألتزم بلشركة بأ ق ع) (: بلأ ق ع)

بلس د بهجت محم د بهجت غزبله.

حدد لتسما2) ( (: لتسما2 بلشركة)

مجزتة) 100.000)دلهم  في) بلشركة 

على)1000)حصة من فئة)100)دلهم)

للحصة بل بحدة م زعة على بلشكل)

بلأالي):

بهجت) محم د  بهجت  بلس د 

  100.00 تي) (، حصة) (1000 (: غزبله)

دلهم.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلأجالية) باملحكمة  بلقان ني 

تحت) (21/09/2022 بمربكش بأاليخ)
لقم)118518.
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AIRZO
 SARL

بعالن تأسيس

بأاليخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة) (،2022 30)ي ل  )

ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بملميزبت بلأال ة)):

  .AIRZO((:((تسم ة بلشركة

 100.000 ( ( (: ( ( ( مبلغ لتس بملا2)

دلهم.

بلشركاء):

بلس د))ي سف حرير،)من م بل د)

03/09/1999)تال دبنت،)مق م بد بل)

تلكانت لحمري إيسن ت الد تايمة.

من م بل د) بلزبت،) بلس د ي نس 

بحي) مق م  تكادير،) (28/09/1989

تدلبل بلعمالة)25)بلشقة)176)ت ك ين)

تكادير.

شالع) (2 بل ك) (: بالجأماعي) بملقر 
1001)لقم16)بلحي بملحمدي تكادير.

إسأغال2 صالة) (: غرض بلشركة)

برحدبث. تنظ م  بلف دي .) رلعاب 

معدبت) إصالح  ترك ب  شربء) ب ع 

بلحاس ب.

99)سنة من تاليخ) (: مدة بلشركة)

تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي.

بلتس ير):))تسير بلشركة من طرف:

من) حرير،) ي سف  ( ( بلس د)

تال دبنت،) م بل د03/09/1999)

إيسن) لحمري  تلكانت  بد بل  مق م 

ت الد تايمة.

من م بل د) بلزبت،) بلس د ي نس 

بحي) مق م  تكادير،) (28/09/1989

تدلبل بلعمالة)25)بلشقة)176)ت ك ين)

تكادير.

بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

بلى)31)ديسمبر.

ذبت) بلشركة  تسج ل  تم 

بأكادير تحت) ( بملحد دة) ( بملسؤ ل ة)

لقم)))52307.

بملحكمة)) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 

تغسطس) ( (5 ( ( بأكاديرفي) ( بلأجالية)

2022)تحت لقم)))117208.
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social(:(N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

:(Tél

06-62-62-12-88 

E-mail(:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 PARA DILARA

بلعام)) ( بلجمع) ( بمقأ�سى محضر)

28/06/2022) بلذي) ( في) ( بملنعقد)

ذبت) شركة  تأسيس  بم جبه  تم 

مسؤ ل ة محد دة مميزبتها كالأالي):))))))))))))))))

. PARA DILARA(:(بالسم بلأجالي

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلصفة)

محد دة.

بلرتسما2):)100.000)دلهم).

ح ث يأ فر):

بلس د مصطفى تمه )))على)1000 

حصة.

بمل بد بلشبه) ب ع  شربء) ( بلهدف:)

بلأجم ل ة  بلأجم لة  بلشبه)

بلص دالن ة.

بملناقصة.

تاجر ت   س ط يق م باالسأيربد) (

  بلأصدير.)

حي) برل�سي  بلطابق  بلعن بن):)

 37 لقم) (2 شالع) (2 بل ك) بغ  س 

تك ين تكادير).

فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة).

بلس د) طرف  من  تسير  بلتس ير:)

مصطفى تمه  كمسير بالشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 2/08/2022 في) بأكادير  بلأجالية 

تحت))بلرقم بلترت بي)))115831.
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 STE EL HOUCINE CARTON

ET PLASTIQUE
 SARL AU

ICE : 003155647000003

إعالن عن تأسيس شركة محد دة 

بملسؤ ل ة

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2022/09/21

شريك) ( ذبت) ( بملسؤ ل ة) محد دة 

 ح د ذبت بلخصائص بلأال ة):)

 STE EL HOUCINE (: بلتسم ة)

 CARTON ET PLASTIQUE  Sarl

.AU
 21 5)لقم) بل ك) (: بملقر بالجأماعي)

تجزئة بلهدى تيت مل 2.

تن بع) جم ع  تح يل  (: بلهدف)

بلكرت ن  بلبالست ك.

 100.000 (: بإلجأماعي) بلرتسما2 

دلهم.

بلتس ير):)بلحسين بلع بد.

بملدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  ( (: بملال ة)  بلسنة 

 31)ديسمبر.

بالسجل) بلشركة  تسج ل  تم 

  1880 لقم) تحت  بإنزكان  بلأجالي 
بلسجل) لقم  (2022/09/28 بأاليخ)

بلأجالي)26989.
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STE SERILIM
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محد دة 

بملسؤ ل ة

ICE: 003148340000091

)بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ))

شركة) تأسيس  تم  (،2022/09/20

شريك) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

 ح د ذبت بلخصائص بلأال ة):)))
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 STE SERILIM  Sarl ( (: بلتسم ة)

.au
تنمل)) (139 لقم) (: بملقر بالجأماعي)

بيت مل 2).

بلهدف):)تنظ ف  بجهات بملحالت)

 بملخازن  بلشقق.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 

دلهم.

بلتس ير):)بلس دة هاجر مز لي.

بملدة):)99)سنة.

بلسنة بملال ة):))فاتح يناير حتى31 

ديسمبر.

بالسجل) بلشركة  تسج ل  تم 

 1886 لقم) تحت  بإنزكان  بلأجالي 
بلسجل) لقم  ( (2022/09/29 بأاليخ)

بلأجالي)26997.
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STE BOUHALSHOP
 SARL AU 

إعالن عن تأسيس شركة محد دة 

بملسؤ ل ة

ICE : 003157694000024

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (،2022/09/22

شريك) ( ذبت) ( بملسؤ ل ة) محد دة 

 ح د ذبت بلخصائص بلأال ة):)

 STE BOUHALSHOP (: بلتسم ة)

.Sarl au

بلب يبات) د بل  (: بالجأماعي) بملقر 

بنشادن بيت ب  بلط ب بشأ كة بيت)

باها.

بلهدف):)بلأجالة بإللكتر ن ة.

 50.000 (: بإلجأماعي) بلرتسما2 

دلهم.

بلتس ير):)بلحافظ ب ها2.

بملدة:)99)سنة.

بلسنة بملال ة):))فاتح يناير حتى)31 

ديسمبر.

بالسجل) بلشركة  تسج ل  تم 

  1916 لقم) تحت  بإنزكان  بلأجالي 
بلسجل) لقم  (2022/10/03 بأاليخ)

بلأجالي)27025.
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  STE BEN HAFID TRANS
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محد دة 

بملسؤ ل ة

ICE : 003158233000021

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (،23/09/2022

محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د)

ذبت بلخصائص بلأال ة):

  STE BEN HAFID (: بلتسم ة)

.TRANS Sarl.Au

بلب يبات) د بل  ( (: بملقر بالجأماعي)

بنشادن شأ كة بيت باها.

بملسأخدمين)) نقل  (: بلهدف)

لحساب بلغير.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 

دلهم.

بلتس ير):)محمد نج ب.

بملدة):)99)سنة.

بلسنة بملال ة):))فاتح يناير حتى)31 

ديسمبر.

بالسجل) بلشركة  تسج ل  تم 

  1915 لقم) تحت  ( بإنزكان) بلأجالي 
بلسجل) لقم  (03/10/2022 بأاليخ)

بلأجالي)27023.

311 P

TOUNAWAYISS AGRI
SARL

تأسيس شركة 

عرفي) عقد  ملقأض ات  طبقا 

بأكادير،) (2022 8)سبأمبر) ( ( مؤلخ في)

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 

محد دة ذبت بمل بصفات بلأال ة)):

 TOUNAWAYISS (: ( بلتسم ة)

.AGRI

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

بمل ض ع)):))بالسأغال2 بلزلبعي.

مدة بلصالح ة)):)99)سنة.

لقم) مكأب  ( (: ( بالجأماعي) بملقر 

إقامة خل ج) (8 2)عمالة) بلطابق) (822

بلنخ ل ف نتي)-)تكادير.

في) حدد  (: ( بالجأماعي) بملا2  لتس 
 1.000 على) م زع  دلهم  (100.000
للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 
بل بحدة  م زعة على بلشكل بلأالي))):

 330 مصطفى) ب لح م  ( بلس د)
حصة.

بلس د))لهال2 عمال)330)حصة.
بلس د ب ف م لش د))320)حصة.

بلتس ير)):))تع ين بلسادة))ب لح م)
مصطفى  لهال2 عمال  9 ف م لش د))

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.
تبأدئ من) ( ( (: ( بلسنة بالجأماع ة)

فاتح سبأمبر بلى)31)تغسطس.
بكأابة)) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلضبط))باملحكمة))بلأجالية))بأكادير،))
تحت) ( ( (2022 سبأمبر) ( (29 بأاليخ)

بلرقم118615.  
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ام & ميت
تـأسـيـس شــركة

بأاليخ) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) تم  ضع  (،21/09/2022
بلأأسي�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)
بلشركة))بل ح دة))تحمل بلخصائص)

بلأال ة):
بلـتـسـم ـــــــــــــــة):)بم)&)م ت.

شركة ذبت بملسؤ ل ة) ( (: بلشكل))
بملحد دة بلشركة بل ح دة.

(– باالنترنيت) ب ع  (: بلـمـ ضـــــ ع) (
بلأصدير  بالسأيربد.))

شقة) (36 عمالة) (: ( بلرئي�سي) بملقر 
17)إقامة فا2 س س))2ب تكادير.

مــــــدة بلشركــــــة))):)99))سنة ببأدبء)
من ي م تأسيسها.)

 100.000 ( (: بلشركـــة) لتسمـــا2 
حصة) (1000 على) مقسم  دلهم 
للس دة)) ( كلها) ( دلهم) (100 فئة) من 

بل  سفي مريم.)
برل9ــــــــــــــــــاح))):))يأم بقأطاع نسبة)%)5 
من برل9اح))لالحأ اط بلقان ني  بلباقي)

حسب تقرير بلشريكة بل ح دة.
من) بلشركة  تسير  (: بلـتسـ ـ ـــــــــــــر) (
طرف بلس دة))بل  سفي مريم مع كل)

صالح ات بلأ ق ع.)

بلسنـــة بالجأمـاع ـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

يـ م) ( بأكادير) بلأجالية  ( بملحكمة)

29/09/2022)تحت لقم)))))))))118612.

313 P

الكس انفيست

تـأسـيـس شــركة

بأاليخ) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) تم  ضع  (،20/09/2022

بلأأسي�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

بلشركة))بل ح دة))تحمل بلخصائص)

بلأال ة):

بلـتـسـم ـــــــــــــــة):)الكس بنفيست.

شركة ذبت بملسؤ ل ة) ( (: بلشكل))

بملحد دة بلشركة بل ح دة.

بل لق،) تس يق  (: بلـمـ ضـــــ ع)

بلأجالة.

  12 310)لقم) بملقر بلرئي�سي):)زنقة)

حي م الي لش د تكادير.)

مــــــدة بلشركــــــة))):)99))سنة ببأدبء)

من ي م تأسيسها.))

 100.000 ( (: ( ( بلشركـــة) لتسمـــا2 

حصة من) (1000 دلهم مقسم على)

فئة)100)دلهم))كلها))للس دة))يسرى)

بلط ف ل.)

برل9ــــــــــــــــــاح))):)يأم بقأطاع نسبة)%)5 

من برل9اح))لالحأ اط بلقان ني  بلباقي)

حسب تقرير بلشريكة بل ح دة.

من) بلشركة  تسير  (: بلـتسـ ـ ـــــــــــــر) (

طرف بلس دة))يسرى بلط ف ل مع كل)

صالح ات بلأ ق ع.))

فاتح) من  (: بالجأمـاع ـة) بلسنـــة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

بلقان ني) بإليدبع  تم  لقد 

بأكادير)) بلأجالية  ( بملحكمة) لدى 

لقم))))))))) تحت  (29/09/2022 يـ م)

 .118621

314 P
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فور سيزون هوليدايز
تـأسـيـس شــركة

بأأليخ) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) تم  ضع  (،2022//09/06

بلأأسي�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

تحمل بلخصائص بلأال ة):

سيز ن) ف ل  (: بلـتـسـم ـــــــــــــــة)

ه ل دبيز.

شركة دبت بملسؤ ل ة) ( (: بلشكل))

بملحد دة.

)بلـمـ ضـــــ ع)):)) كالة بسفال مأعددة)

بلخدمات.

بقامة) ( (: ( بالجـأـماعــي) بلـمـقر 

  2 1)عمالة ج ه ب3-)بلطابق) تال 9انت)

شقة)2))قصبة بلطاهر))بيت مل 2.

مــــــدة بلشركــــــة))):)99))سنة ببأدبء)

من ي م تأسيسها.))
 100.000 ( (: ( ( بلشركـــة) لتسمـــا2 

حصة من) (1000 دلهم مقسم على)

فئة)100)دلهم.

عبد) مسلم  ( للس د) حصة  (200

بلسالم.

200)حصة للس د سف ان ب 9ايح.

200)حصة للس د محمد هكاك.

200)حصة للس د محمزة هكاك.)

برل9ــــــــــــــــــاح):)يأم بقأطاع نسبة)%)5 

من برل9اح))لالحأ اط بلقان ني  بلباقي)

حسب تقرير بلشركاء.

من) بلشركة  تسير  (: بلـتسـ ـ ـــــــــــــر)

طرف بلس د)):)مسلم عبد بلسالم))مع)

كل صالح ات بلأ ق ع.

فاتح) من  (: بالجأمـاع ـة) بلسنـــة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

يـ م) ( ( بإنزكان) بالبأدبئ ة  ( بملحكمة)

30/09/2022)تحت لقم)1901.

315 P

STE AVENIR CASH
 SARL

بمقأ�سى))عقد))عرفي))مؤلخ))ي م)

21/09/2022،)تم إنشاء)شركة))ذبت)

بلخصائص بلأال ة):

 STE AVENIR CASH (: بلتسم ة)
. SARL

بلهدف):))تح يل بالم ب2.)
بملقر):))بل ك)02)لقم)29)حي مبالك)

ب  عمر بيت مل 2).)
دلهم) (100.000 ( (: بلرتسما2)

مقسمة كاآلتي):
  500 (: باحم ش) بلس دة حسناء)

حصة))100)دلهم للحصة(.
  500 (: باحم ش) لط فة  بلس دة 

حصة))100)دلهم للحصة(.
حسناء) بلس دة  (: بلتس ير)

باحم ش.
بإليدبع بلقان ني  ضع في بملحكمة)
بالبأدبئ ة بإنزكان ي م)03/10/2022 

تحت لقم)1922.
بلسجل بلأجالي))27035.

316 P

 STE  JIBO TRANS
 ش.م.م

   SARL
تأسيس

في) بملؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ) 2022/09/26) بملسجل 
تأسيس) تم  بإنزكان،) (2022/09/30
شركة)JIBO TRANS SARL)))ش.م.م.)
لفائدة) بلبضائع  نقل  هدفها):)

بلغير.
نقل بالمأعة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بلطابق بال 2) (: بلعن بن بلأجالي)
لقم)2)بل ك)2)لقم)13)شالع عبد هللا)

ببربه م بيت مل 2.)
إلى) م زعة  (100.000 لتسمالها)
 100 كل حصة) ق مة  حصة  (1000

دلهم بكأأبت على بلشكل بآلتي):
 500 (: بغر م) بلحسن  بلس د 

حصة.
 500 جديري:) محمد  بلس د 

حصة.
بلس د بلحسن بغر م) ( تم تع ين)

مسير للشركة ملدة غير محد دة.)
تم بعأماد ت ق ع بلس د بلحسن)
بلعق د  بل ثائق) جم ع  في  بغر م 

بإلدبلية.)

99)سنة) بملدة):)مدة عمر بلشركة)

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

بإليضاحي) بلأجالي  بلسجل 

لقم)27013.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

30))سبأمر) بالبأدبئ ة بإنزكان بأاليخ)

2022))تحت لقم)1908.

317 P

STE JNANE FOUNTY
 SARL A.U

بمقأ�سى))عقد))عرفي))مؤلخ))ي م)

09/09/2022،)تم إنشاء)شركة))ذبت)

بلخصائص بلأال ة):

  STE JNANE FOUNTY(:(بلتسم ة

.SARL A.U

ت) عمالة  (511 لقم) بلشقة  بملقر:)

بلطابق بلخامس خميسة تكادير.

بلهدف):)منعش عقالي.

دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)

مقسمة كاآلتي):

 STE DIR SAKAN SARL(:(

1000)حصة))100)دلهم للحصة(.

بلتس ير):)تسند بلتس ير إلى بلس د)

جما2 إز9اع م ملدة غير محد دة).)

بلبنكي) للأ ق ع  بالنسبة  تما 

بملشترك) بالأ ق ع  بلشركة  تلتزم 

جدي  جما2) بن  للس دببربه م 

للس د) بملشترك  بلأ ق ع  ت   إز9اع م 

ببربه م بن جدي  بلس د لش د بن)

تي.

بإليدبع بلقان ني  ضع في بملحكمة)

 27/09/2022 )ي م) بلأجالية بأكادير)

تحت لقم)118589.

بلسجل بلأجالي)52983.

318 P

STE ELARUS PROJECT
 SARL

بمقأ�سى))عقد))عرفي))مؤلخ))ي م)

22/09/2022،)تم إنشاء)شركة))ذبت)

بلخصائص بلأال ة):

 STE ELARUS (: بلتسم ة)

.PROJECT SARL

ه) عمالة  بلصفا  إقامة  (: بملقر)

ف نتي) مكرل  (85 لقم) بلثاني  بلطابق 

بلعل ا بنسركا  تكادير.

بلهدف)):)منعش عقالي.

دلهم) ( ( ( (100.000 ( ( (: ( بلرتسما2)

مقسمة كاآلتي):

بلس د))محمد بجمك):)332)حصة)

)100)دلهم للحصة(.

(: بربه م) بن  فالس  ( بلس د)

333حصة))100)دلهم للحصة(.

(: بز9اع م) بلعزيز  عبد  بلس د 

333حصة))100)دلهم للحصة(.

إلى) بلتس ير  تسند  (: بلتس ير)

غير) ملدة  بجمك  بلس دمحمد 

محد دة.

تما بالنسبة للأ ق ع بلبنكي تلتزم)

بملشترك لشريكين) بالأ ق ع  بلشركة 

بلشركة  هم بلس د) من بين شركاء)

بن) فالس  بلس د  بجمك.) محمد 

بربه م  بلس د عبد بلعزيز بز9اع م.

بإليدبع بلقان ني  ضع في بملحكمة)

 03/10/2022 )ي م) بلأجالية بأكادير)

تحت لقم)118667.

بلسجل بلأجالي):))53029.

319 P

STE DIR SAKANII
 SARL

ي م) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

27/09/2022،)تم إنشاء)شركة ذبت)

بلخصائص بلأال ة):

 STE DIR SAKANII (: بلتسم ة)

. SARL

بلطابق) (3 لقم) ب كس  بملقر:)

بلحسن)) شالع  (39 لقم) عمالة  بر 2 

ب نعماني بلقدس تكادير.

بلهدف)):)منعش عقالي.

دلهم) ( ( (100.000 (: بلرتسما2)

مقسمة كاآلتي):)
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  STE( DIR( SAKANII( SARL(:

1000)حصة))100)دلهم للحصة(.

بلتس ير):)تسند بلتس ير إلى بلس د)

لش د بن تي ملدة غير محد دة).

تما بالنسبة للأ ق ع بلبنكي تلتزم)

بملشترك لشريكين) بالأ ق ع  بلشركة 

بلشركة   هم بلس د) من بين شركاء)

جما2) بلس د  جدي.) بن  ببربه م 

إز9اع م  بلس د لش د بن تي.

بإليدبع بلقان ني  ضع في بملحكمة)

 3/10/2022 ي م) ( بأكادير) بلأجالية 

تحت لقم)118662.

بلسجل بلأجالي)53027.

320 P

 Sté  SAGMAN AUTO

 SARL

بم جب عقد عرفي محرل بأاليخ)

شركة) تأسيس  تم  (،15/09/2022

محد دة بملسؤ ل ة))بملميزبت بلأال ة):

 SAGMAN شركة) ( (: بلتسم ة) (

AUTO)ش.م.م.

بلهدف):)تعما2 بمل كان ك بلعامة)-)

برعما2 بله دل ل ك ة  بلبحرية.

لقم) مسأ دع  ( (: بالجأماعي) بملقر 

22)بخل ج ت ك  ين تكادير.)

بملدة):)))99)سنة.

 100.000 ((: لتس بملا2 بالجأماعي)

1000)حصة من فئة) دلهم مجزت إلى)

100)دلهم للحصة بل بحدة.

بلتس ير:)لش د تسكمين.

بلسنة بالجأماع ة)):)تبأدئ بلسنة)

بالجأماع ة من فاتح يناير  تنأهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

 تم بإليدبع بلقان ني لهذب بملحضر)

بملحكمة) ه ئة  لدى  بلضبط  بكأابة 

 118631 بلأجالية باكادير تحت لقم)

 بلسجل بلأجالي لقم)53019)بأاليخ)

29/09/2022)م.
من بجل بلنسخة  بلب ان

321 P

 SOCIETE BRILLIANT
NEGOCE

SARL  A(AU 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة
لتسمالها : 000 100 دلهم 

بملقر بالجأماعي : مربب ب  ش حي 
بكرض ب ضاض تافرب ت تيزنيت

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)
بلقان ن) بنجاز  تم  (،2022 ي ل  ) (17
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة ذبت بمل بصفات بلأال ة):
 SOCIETE BRILLIANT(:(بلتسم ة

.NEGOCE
بالد بت) ب ع  (: بلشركة) غرض 

بملدلس ة/ س ط تجالي.
بلتي) بلعمل ات  إنجاز كل   عم ما 
مباشرة) غير  ت   مباشرة  عالقة  لها 
بالعمل ات بملذك لة  بلتي من شأنها)

تن تساهم في تنم ة بلشركة.
ملدة) بلشركة  تأسست  (: بملدة)
من ي م تق  دها في) سنة ببأدبء) (99

بلسجل بلأجالي.)
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 
دلهم) ( (100.000 مبلغ) في  بلشركة 
مقسم إلى))1000)حصة من فئة)100 

دلهم لفائدة كل من):)
بلس دة منى بلشه د)1000)حصة.
بلشه د) منى  بلس دة  تع ين  تم 
كامل) تحملها  مع  للشركة  كمسيرة))
بلصالح ات حسب بلقان ن برسا�سي)

للشركة.
تم بنجاز بإليدبع بلقان ني بكأابة)
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
تحت) (2022/07/28 بأاليخ) بأيزنيت 

لقم)221/2022.
322 P

 YOUSSEF BUS
تأسيس شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة
بشريك  ح د 

س.ت : 8221 تال دبنت
بملؤلخ) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 

ب لجا) بس دي  (20/10/2021 في)

ذبت) شركة  تأسست  تال دبنت،)

بشريك  ح د) ( محد دة) مسؤ ل ة 

مميزبتها كما يلي):)

.YOUSSEF BUS(:(بلتسم ة

بلهدف)):)نقل بملسأخدمين للغير،)

نقل) بلغير،) لحساب  بلبضائع  نقل 

بملصح 9ة) غير  بلحقائب  برمأعة 

 بإللسال ات بلخاصة،)نقل بلبضائع،)

للغير  طن ا) بلنقل  بلس احي،) بلنقل 

 د ل ا لجم ع تن بع بملنأجات  بمل بد)

 بلسلع.

ت الد عب ) د بل  (: بملقر بالجأماعي)

س دي ب لجا تال دبنت.
 100.000 (: لتسما2 بلشركة)

دلهــم.

من تاليخ) 99)سنة ببأدبء) (: ( بملدة)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.

بلتس ير):))يس ير بلشركة،)بلشريك)

ي سف،) بهي  بيت  بلس د  بل ح د،)

ملدة غير محد دة.)

لتسما2) :) زع  بلحصص) ت زيع 

فئة) من  حصة  (1000 على) بلشركة 

لفائدة) بكاملها  محرلة  100دلهم،)

بلس د بيت بهي ي سف.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

 05/11/2021 بأاليخ) بأال دبنت 

تحت لقم)2011.

323 P

IP AGENCY شركة
SARL AU  ش. م. م

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس) تم  (،2022/09/23 في)

تحمل) بملسؤ ل ة  ( محد دة) شركة 

بلخصائص بلأال ة):)

بلتسم ة):)IP AGENCY)ش م م.
 100.000 (: لتسما2 بلشركة))

1000حصة بق مة) دلهم مقسم بلى)

100)دلهم لكل حصة ممل كة 2):

 1000 ب) (: ( ( بلهمادي) سف ان 

حصة.

دب د) بيت  د بل  (: بالجأماعي) بملقر 

بلصفا بشأ كة بيت باها.

بإلنأاج) (: بالجأماعي) بلهدف 

إدبلة  سائل) بلبصري،) بلسمعي 

بلأ بصل بالجأماعي.

من) بلشركة  تس ير  (: بلتس ير)
طرف سف ان بلهمادي لقم بلبطاقة)

. JH10338(بل طن ة
تم إيدبع بمللف بلقان ني للشركة)
لدى بملحكمةبالبأدبئ ة بانزكان تحت)

لقم)1875)بأاليخ)28/09/2022.
324 P

 AUVA DIGITAL شركة
MARKETING
SARL ش. م.م

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس) تم  (،2022/09/21 في)
تحمل) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

بلخصائص بلأال ة):
 AUVA DIGITAL ( (: بلتسم ة)

MARKETING)ش م م.
 100.000 (: لتسما2 بلشركة))
1000حصة بق مة) دلهم مقسم بلى)

100)دلهم لكل حصة ممل كة 2):
عاد2 بيت عدي)):)ب)500)حصة.

محمد زهنين):)ب)500))حصة.
بملقر بالجأماعي):)تجزئة بسرير لقم)
بيت) بيت عميرة بشأ كة  مركز  (122

باها.
بلتس يق) (: بالجأماعي) بلهدف 

بلرقمي.
من) بلشركة  تس ير  (: بلتس ير)
طرف عاد2 بيت عدي لقم بلبطاقة)

.JH60856(بل طن ة
تم إيدبع بمللف بلقان ني للشركة)
لدى بملحكمة بالبأدبئ ة بإنزكان تحت)

لقم)1872)بأاليخ)28/09/2022.
325 P

SOCIETE KHALDI FRAM
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بلرتسما2 بالجأماعي  : 100.000,00 

دلهم
 I بملقر بالجأماعي   : تجزئة مبالكة

ت الد تايمة
بلأأسيس

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلنظام) ثم  ضع  (26/08/2022
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

مميزبتها) بل ح د  للشريك  بملحد دة 

كالأالي:
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مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: ( بلشكل)
محد دة للشريك بل ح د.

  KHALDI FRAM(((:(بلتسم ة
بملسأخدمين) نقل  (: بلغرض)
بملسأخدمين) نقل  بلغير،) لحساب 

 طن ا   د ل ا.
 I :)تجزئة مبالكة) ( بملقر بالجأماعي)

ت الد تايمة.
بلرتسما2 بالجأماعي):)100.000,00 
دلهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)
بلشكل) على  للحصة  دلهم  (100,00

بلأالي)):
 1000 بلس د خالد بن بريغ ت) (-

حصة.
بلتس ير)):)تسير بلشركة من طرف)

بلس د خالد بن بريغ ت.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
كأابة بلضبط) (: بإليدبع بلقان ني)
لدى بملحكمة بالبأدبئ ة بأال دبنت في)

16/09/2022)تحت لقم)590.
326 P

 STE ANKOURI TRANS شركة
SARL ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس) تم  (19/09/2022 في:)
تحمل) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

بلخصائص بلأال ة):
 STE بسم شركة) (: بلتسم ة) (- (1

.ANKOURI TRANS SARL
تحدد) (: بلشركة) لتسما2  (- (2
 100.000,00 في) بلشركة  لتسما2 
1000)حصة بق مة) دلهم مقسم بلى)
دلهم لكل حصة ممل كة كما) (100

يلي):
 S326229: بلزخن ني) لض بن  (-

500)حصة.))
 S706279: عنق لي) سعدية  (-

500)حصة.))
تحدد بملقر) (: بملقر بالجأماعي) (- (3
د بل) بلعن بن  في  للشركة  بالجأماعي 
تماللين جماعة بلصفاء)بشأ كة بيت)

باها.

تعمل) بالجأماعي:) بلهدف  (- (2

بلبضائع) نقل  مجا2  في  بلشركة 

لصالح بلغير.

5)-)بلتس ير:)تحدد تس ير بلشركة)

بلزخن ني)) لض بن  بلس د  طرف  من 

S326229(.لقم ب. ت

بلقان ني) بمللف  بيدبع  تم  (- (6

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  للشركة 

بأاليخ) ( (1920 لقم) تحت  إلنزكان 

.03/10/2022

327 P

شركة جيت النهضة. ش.م.م.
لتسمالها : 100.000دلهم

مقرها بالجأماعي : محل لقم 75 

بل ك 13 حي بلنهضة بكادير    

تأسيس شركة

محرل) عرفي  عقد  بم جب  (- (1

تأسيس) تم  ( (21/03/2022 بأاليخ)

ذبت) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

بملميزبت بلأال ة))):

بلتسم ة):))))شركة)»ج ت بلنهضة«)

ش.م.م.)

بلهد ف):)كربء)بلشقق.

 75 :)محل لقم) ( بملقر بالجأماعي) (-

بل ك)13)حي بلنهضة بكادير.

((: بالجأماعي) بملا2  لتس  (-

 1000 إلى) مجزت  100.000.00دلهم 

حصة من فئة)100)دلهم للحصة.

لش د) بلس د  تع ين  (: بلتس ير) (-

غير) ملدة  للشركة  مسيرب  زل ب2 

محد دة.)

-)بلسنة بالجأماع ة)):)تبأدت بلسنة)

بالجأماع ة من فاتح يناير  تنأهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذب) بلقان ني  بإليدبع  -) تم  (2

ه ئة) لدى  بلضبط  بكأابة  بلعقد 

لقم)) تحت  بإنزكان  بالبأدبئ ة 

لقم) بلأجالي  118196) بلسجل 

52663)))بأاليخ)08/31/ 2022.

328 P

BH BLUE
تأسيس شركة

طبقا للعقد بملؤلخ في)12)سبأمبر)
محد دة) شركة  تأسيس  تم  (2022

بملسؤ ل ة بالخصائص بلأال ة):
)بالسم):)ب ش بل  ش.م.م شريك)

 بحد.
بلف بكه) تجهيز  حفظ  (: بلهدف)

 بلخضر بت.
دلهم) (: بلشركة) لتسما2  (

.100.000،00
مام ن) محمد  بلس د  (: بلتس ير)

بهد د.
بملقر بالجأماعي):)عمالة ت،)لقم)12،)
بقامة برج بلدالالت٬  (٬  7 بملكأب لقم)

شالع بلحسن بلثاني٬)بكادير.
بملدة):))99)سنة.

بالسجل) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلأجالي 
22)شتنبر) بأاليخ) تحت لقم118525)

.2022
329 P

 STE WFM CONSULTANCY
GROUP
  S.A.R.L

قرل بم جب جمع منعقد بأاليخ))
ذبت) شركة  تأسيس  (29/08/2022

بلخصائص بلأال ة.
تسم ة) تم  لقد  ( (: بلتسم ة) (.1
   WFM CONSULTANCY بلشركة)

.GROUP
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (.3

بملحد دة.
لقم) عند  بلشركة  مقر  (: مقر) (.2
شالع حسن بر 2 حي بلدبخلة)) (118

بكادير)
في) حدد  (: تم ب2) لؤ س  (.3
إلى) مقس مة  دلهم  ( (100.000.00
1000))حصة من)100)دلهم لل بحد)

 م زعة كالأالي):
بلس د ب زهير))ف زي)500))حصة.

 500 بملهدي) بلب اض  ( بلس د)
حصة.

بملجم ع):)1000)))حصة.

:)من تهدبف بلشركة) 2.)بمل ض ع)

بملغال9ة) بلطالب  بين  بل ساطة 

 بلجامعات بالخرج   بلأجالة)

ب زهير) ( يعأبر بلس د) (: بلتس ير) (.5

بملسيربن)) ( بملهدي) بلب اض  ف زي   

لشركة ملدة غير محد دة.))))

  بملسؤ الن عن بلنشاط بلشركة)

  بإلمضاء)للعمل ات بلبنك ة لشركة).)))

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة) (.6

تأسيسها حسب بملحضر بلأأسي�سي)

7.)بإليدبع بلقان ني:)لقد تم بإليدبع)

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلقان ني 

تحت) (03/10/2022 بأاليخ) باكادير 

لقم)118673)),)بلسجل بلأجالي لقم)

. 53055

330 P

 STE KECH DE NEGOCE       

 IMPORT EXPORT ET

DISTRUBITION
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

لشريك بل بحد

ICE : 003126773000012

بأاليخ عرفي  عقد  بمقأ�سى  ( ( 

 30)غشت)2022)بمربكش ثم تأسيس)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ( ذبت) شركة 

بلخصائص) ذبت  بل بحد  لشريك 

بلأال ة):

 KECH DE ( ( (: ( ( بلتسم ة)

 NEGOCE IMPORT EXPORT ET

DISTRUBITION

332)تجزئة بملسال حي) :)لقم) بملقر)

بلصناعي طريق بسفي مربكش.

بإلستربد) (- آلأجالة) (: بمل ض ع)

 بلأصدير

في) بلرتسما2  حدد  (: بلرتسما2)

على) م زعة  دلهم  (100.000.00

دلهم) (100 ق مة) من  حصة  (1000

بلس د) باسم  مسجلة  لكل  بحدة 

ب بزبل معاذ.
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1000حصة)) معاذ) ب بزبل  بلس د 

100.000))دلهم.

:)تسير بلشركة من طرف) بلتس ير)

ب بزبل معاذ ملدة غير محد دة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تم بإليدبع) ( (: بلقان ني) بإليدبع  ( (

بلضبط) كأابة  لدى  بلقان ني 

بأاليخ) بمربكش  بلأجالية  باملحكمة 

12/09/2022)تحت عدد)139221.
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STE FINECARE BEAUTY
 SARL(au(capital(de : 100.000,00

DHS

 MAGASIN(N : 09 AGADIR

TECHNOPOLE 1 BLOC(C

AGADIR

تـأسيـس

بمقأ�سى عقد عرفي مبرم بأاليخ)
تم  ضع بلقان ن) (2022 سبأمبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  ( لشركة) برسا�سي 

محد دة))مميزبتها كالأالي):)

 FINECARE BEAUTY(:((((بلتسم ــة

ش.م.م)

بلهدف بالجأماعي):

-))ب ع م بد بلأجم ل.

بلطب ة  كدب) بلشبه  بمل بد  ب ع  (-

بلأجهيزبت بلطب ة).

بلعمل ات) كل  عامة   9صفة 

بلصناع ة،) بلأجالية،) بملال ة،)

مباشرة) بصفة  بملرتبطة    بلعقالية 

ت  غير مباشرة بنشاط بلشركة.

((،09 محل لقم) (: ( بملقر بالجأماعي)

بكاديرت كن 9 2)1))بل ك س بكادير

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملـدة)

تأسيسها.

بلرتسما2))):)100.000.00)دلهم  )

يأك ن من)1000)حصة))من فئة)100 

دلهم))

طرف) من  بكاملها  مدف عة 

بلسادة:

)-)بعدي عبد بلهادي)300)حصة.

-)مص ف سعاد)300)حصة.

-)بعدي ي نس)100)حصة.)

-)بعدي ل�سى)100)حصة.

-)بعدي محمد طه)100)حصة.

-)بعدي غ ثة)100)حصة.

من) بلشركة مسيرة  (: ( ( بلتسي ـــر)

طرف))بلس د بعدي عبد بلهادي ملدة)

غير محد دة.

بلأ ق ــع):)بلشركــة ملزمـة بالأ ق ــع)

بملنفرد للس د))بعدي عبد بلهادي

بلسنة بلحساب ـة):)تبأدئ من فاتح)

كل) من  دجنبر  (31 في) تنأهي  يناير   

سنة.

بمللف) إيدبع  تم  (: باليـدبع)

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بأاليخ)) باكادير  بلأجالية  باملحكمة 

29/09/2022))تحت لقم):)118637

تم) (: بلأجالي) بلسجل 

لدى) بلأجالي  بالسجل  بلتسج ل 

بأاليخ)) باكادير  بلأجالية  بملحكمة 

29/09/2022)تحت عدد):53021.
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 Création(de(société(–(Comptabilité(–

 Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude(de

  projet(–Gestion(financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158

 -(R.C(:(34(262((INZEGANE((-(((GSM(:(06

03062700

HERMANOS FRESCH
إعالن عن تأسيس

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
ب  كرى) بجماعة  (22/09/2022

حرلت ق بنين شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة خصائصها كالأالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فريش بيرمان ص  (: بالسـم)

.HERMANOS FRESCH

بلفالحي/) بالنأاج  (: برهدبف) (-

بلألف ف) (/ بالسأيربد  بلأصدير)

 بلأغل ف.

•)بملقر بالجأماعي))))):)تجزئة بل ئام)

بلرقم)78)ب  كرى بشأ كة بيت باها).

 100.000 بلرتسما2 بالجأماعي:) (•

دلهم م زع على بلشكل بلأالي):)

بدليس لحس ني):)33%

محمد لحس ني):)33%    

 MARCELO GUTERREZ

   ANTONIO JAVIER 32%

من) كل  تكل ف  تم  •بلتس ير:) (

بلس د) ( لحس ني  ) محمد  (: بلس د)

 MARCELO((بدليس لحس ني   بلس د

   GUTERREZ ANTONIO JAVIER

ملدة غير محد دة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع  (•

بانزكان) بالبأدبئ ة  بملحكمة  لدى 

لقم) تحت  (29/09/2022 بأاليخ)

.1895/2022

333 P

SOCIÉTÉ STE SM AGENCY
 SARL

تأسيس شركــة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تأسست شركة ذبت) (2022 ماي) (30

بامل بصفات) محد دة  مسؤ ل ة 

بلأال ة):

   STE SM AGENCY((:((بلتسم ة
بمل ض ع)):)) كالة عقالية))-مقا 2)

تعما2 بلبناء) تعما2 مخألفة)-)تاجر)

ت   س ط في بالسأيربد  بلأصدير.

ن ل) إقامة  (: ( بالجأماعي) بملقر 
بلحسن) شالع  (31 لقم) (5 بملسأقبل)

بلثاني مربكش.
بملبلغ) حدد  (: ( بلشركة) لتسما2 

إلى)) مجزت  100.000.00دلهم  في)

1000حصة من فئة))))100.00دلهم)

لل بحدة.

إلى) بلتس ير  تسند  ( (: بلتس ير)

بلس د ل يك ياسين م ليس ملدة غير)

محد دة.)

تلتزم) (: بلبنكي  بإلدبلي) بلأ ق ع 

للس د) بل ح د  بالأ ق ع  بلشركة 

ل يك ياسين م ليس.

تأسيس) من  سنة  (99 (: بملدة)

بلشركة.

بمكأب) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلضبط باملحكمة بلأجالية بمربكش)

لقم) تحت  (30/09/2022 بأاليخ)

بلشركة) تسج ل  139925, تم 

لقم) تحت  بلأجالي  بالسجل 

.129201

334 P

  ECHAOUY DAMAN شركة
ش.م.م ذبت بلشريك بل ح د 

عرفي  9أاليخ)) عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  ( (28/09/2022

بلشريك) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بل ح د سجلها بلأجالي لقم)27023 

ذبت بملميزبت بلأال ة):)

 ECHAOUY DAMAN بلتسم ة):)

ش.م.م ذبت بلشريك بل ح د
زنقة (1 لقم) (: بالجأماعي)  بملقر 

بلشريف) شالع م الي علي  ( (737C  

تربست بنزكان

بلرتسما2):)100000))دلهم.

بلهدف):

-)))تح يل برم ب2.

-)تعما2 بلبناء)بملخألفة)

-)خدمات بلدفع عبر بالنترنيت)

بلشركاء):))بلس د بلشا ي محمد).

بلتس ير):))تسير بلشركة من طرف))

بلس د بلشا ي محمد

تم بإليدبع) ( ( ( (: ( ( بإليدبع بلقان ني)

بلقان ني باملحكمة))بالبأدبئ ة بانزكان)

لقم) تحت  (02/10/2022 بأاليخ)

.1929

335 P

STE AM SUP SERVICE
SARL au

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة

في) بملؤلخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  ( (23/09/2022

شريك) دبت  ( محد دة) بملسؤ ل ة 

 بحد بالخصائص بلأال ة):))
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 STE AM SUP SERVICE(((:(بالسم
SARL au

 SERVICES ( ( ( (: بلهدف)
MULTIPLES

TRANSFERT D’ARGENT /
IMPORT EXPORT

  100.000 ( ( ( (: لتسما2 بملجم عة)
)مائة بلف()دلهم.

بلتس ير):)))مصطفى تلحان.
بلخر9ة س دي) ( ( (: بملقر بالجأماعي)

بلط ب تيت عميرة ب  كرة
بملدة):))99)سنة.

للمجم عة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
باملحكمة) بلأجالي  بالسجل 
لقم1931   تحت  بنزكان  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)2022/10/02.
336 P

ALA ANIL شركة
إعالن عن تأسيس شركة

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) تم  ضع  ( (12/09/2022
برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

ذبت بملميزبت بلأال ة):
.ALA ANIL(:(بالسم

لقم)) شقة  (: ( بالجأماعي) بملقر 
تشجال) (6 بلطابق بر 2 بإقامة) (110
بلنخ ل)3)س مكرل خل ج بلنخ ل حي)

ف نتي تكادير.
بلعناية)) (: بالجأماعي) بلهدف 

بالجما2.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تسج لها بالسجل بلأجالي.
بلرتسما2) حدد  (: بلرتسما2)
دلهم) (100.000.00 في) بلشركة 
مقسم إلى))1.000)حصة بق مة))100 

دلهم للحصة بل بحدة.
بملسير):)بلهام زين.

باملحكمة) بلأجالي  بلسجل  لقم 
بلأجالية بأكادير)53061.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بأاليخ) (118678 عدد) تحت  بأكادير 

.03/10/2022
بملسير

337 P

PHARMACIE SAID 20
تأسيس شركة                                                     
غشت) في26) بملؤلخ  للعقد  طبقا 
برسا�سي) بلقان ن  ثم  ضع  (2021
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  لشركة 
 شريك  بحد على بلنح  بلأالي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 PHARMACIE (: بلشركة) بسم 

.SAID 20
بلهدف):)ص دل ة.

بملقر بالجأماعي):)7)ساحة بملسجد)
حي بلسعادة بلدشيرة بلجيهادية.

بملدة):))99)سنة.
بلرتسما2):))000.00 557 2)دلهم)
مقابل) حصة  (25  570 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة)
بلس د بيت تاب ا سع د) (: بلتس ير)

.BK78299
للذخيرة  بلباقي) (5% (: برل9اح)

حسب قربل بلشركاء.
تبأدئ من فاتح يناير إلى) (: بلسنة)

غاية)31)دجنبر.
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بإليدبع  تم  (
 2022 سبأمبر) (29 بأاليخ) ( بانزكان)

تحت لقم)1982.
338 P

DUNE B DESIGN
Sarl AU

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
بملحد دة بشريك  ح د :

 DUNE B DESIGN Sarl AU
لتسمالها 000 100 دلهم

م قع) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2022 شتنبر) (15 بأاليخ) بأال دبنت 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسست 
تحمل) بشريك  ح د  محد دة 

بمل بصفات بلأال ة):)
 DUNE B DESIGN (: بلتسم ة)

 Sarl AU
بمل ض ع):)م ض ع بلشركة ه :

 كالة بشهالية.
)تعما2 مأن عة  تعما2 تشي د.

في) محدد  (: بالجأماعي) لتسما2 
 1000 إلى) م زع  دلهم  (100.000
دلهم) (100 بفئة) بجأماعي  نصيب 

لل بحد مكأتبة  مسددة كلها.)

بملنص ل) شالع  (: بالجأماعي) بملقر 
  223 لقم) بلزلكان  باب  بلذهبي 

بأال دبنت.))
في محددة  بلشركة  مدة  (:  بملدة)
 99)سنة تحتسب من تاليخ تق  دها)

في بلسجل بلأجالي.
:)سأك ن بلشركة مسيرة) بلتس ير)
 ملدة غير محددة من طرف:بلس دة)

صدقي خ لة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
 2022 شتنبر) (29 بأاليخ) بأال دبنت 
تحت لقم)628))لقم بلسجل بلأجالي)

9021)تال دبنت(.
مخأصر لغاية بلنشر

339 P

  STE  MAR  LOUN شركة
TRAVAUX

SARL A.U
إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة)) تأسيس  تم  ( (26/09/2022
ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بملميزبت بلأال ة:
 S T E (: بلتسم ة)
 MAR  LOUN  TRAVAUX »SARL

»A.U
بلش خ) حي  ( بملقر بالجأماعي):)

محمد لغظف))-))طانطان
100.000,00دلهم) (: بلرتسما2)
حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100,00)دلبهم.
:)تشغا2 بلبناء. بلهدف)

مغربي،) (، ( عمال ب ل ن) (: بلشركاء)
12/10/1981،)ب.ت. ) مزدبد بأاليخ)

.JF29382(لقم
تبأدئ من فاتح) (: ( بلسنة بملال ة)
كل) من  دجنبر  (31 في) تنأهي  يناير   

سنة.
:)تسير بلشركة حال ا من) بلتس ير)

طرف عمال ب ل ن))ملدة غير محددة.
باملحكمة) تم  (: بلسجل بلأجالي)
بأاليخ)) بطانطان  بالبأدبئ ة 

02/10/2022)تحت لقم)7099.
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AJNOUITRANS
تـــأسـيــس

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس) بأكاديرتم  (29/06/2022

بشريك) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

 ح د صفاتها كمايلي):

.AJNOUITRANS(:(بلتسم ة

بلهــدف:))تهدف بلشركة تساسا إلى)

مقا لة بلنقل بلد لي.

بالسأيربد  بلأصدير.

حي) (2 لقم) بالجأماعي شقة  بملقر 

بلزب يات ب لير بكادير.

من تاليخ) 99سنة ببأدبء) ( ( بملدة:)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)

إلى) مقسمة  دلهم  (100.000,00 في)

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1000

لل بحدة.

بلس د ي سف نمات)1000حصة

نمات) ي سف  :بلس د  ( بلتس ير)

,) كذلك) محد دة) غير  ملدة   ذلك 

بلبنك ة) بل ثائق  بلأ ق ع على جم ع 

 بالدبلية.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية ركادير بأاليخ)22)تغسطس)

118091) لقم) لقم) تحت  (2022

بلسجل بلأجالي).52567.
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CABINET SABCONSULTING

VESTIBULE
بعالن تأسيس شركة

بملؤلخ) بلعرفي  للعقد   طبقا 

تقرل تأسيس) (2022 سبأمبر) (23 ب)

شركة بامل بصفات بآلت ة):

.VESTIBULE(:(بلتسم ة

بلشكل):)شركة محد دة بملسؤ ل ة

 2 بلقطعة لقم) (: بملقر بالجأماعي)

د بل بلخر9ة  بد بلصفاء)ب  كرب.

لتس بملا2):)100.000)دلهم.

بملسير):)محمد بملهدي بلحج جي.

 31 يناير بلى) (1 :)من) بلسنة بملال ة)

دجنبر).
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بلضبط) كاتب  لدى  بإليدبع  تم 
 03/10/2022 ملحكمة بنزكان بأاليخ)

برقم)1923.
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STE  ZONFRUITS شركة
SARL  AU ش. م. م
تأسيس شركة م م 

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس) تم  (27/09/2022 في:)
تحمل) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

بلخصائص بلأال ة):
1)-)بلتسم ة):)تحمل بلشركة بسم)
.STE ZONFRUITS SARL AU(((شركة
تحدد) (: بلشركة) لتسما2  (- (2
 100.000,00 ( في) بلشركة  لتسما2 
تي1000حصة بق مة)100)دلهم لكل)
حصة ممل كة للس د عبدهللا ز نيت)

JA85935:بطاقأه بل طن ة لقم
تحدد بملقر) (: بملقر بالجأماعي) (- (3
بالجأماعي للشركة في بلعن بن:بلطابق)
 12 لقم) بلسعادة  حي  بلسفلي،)

ب  كرىاشأ كة بيت باها.
تعمل) (: بالجأماعي) بلهدف  (- (2
بمل بد) بسأيربد  تصدير  بلشركة 

بلفالح ة،)تلف ف بلخضر  بلف بكه.
5)-)بلتس ير):)تحدد تس ير بلشركة)
من طرف بلس دعبدهللا ز نيت لقم)

.JA85935 .ب
بلقان ني) بمللف  بيدبع  تم  (- (6
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  للشركة 
بأاليخ) (1930 لقم) تحت  النزكان 

.02/10/2022
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حسابات بدم م ش.م.م
معأمد من طرف بلد لة

336)شالع بملقا مة بيت مل 2
بلهاتف)0528220002)بلفاكس)0528229216

QUALITE TOURS شركة
إعالن عن تأسيس شركة
 ذبت مسؤ ل ة محد دة 
 ذبت بلشريك بل ح د 

بم جب عقد عرفي محرل بجماعة)
بيت) بشأ كة  ب  كرى  بلصفاء)  بد 
26)شتنبر2022تم  ضع بأاليخ) ( باها)

شركة) لأأسيس  برسا�سي  بلقان ن  (
بلشريك) بملسؤ ل ة  ذبت  محد دة 

بل ح د باملميزبت بلأال ة:
 QUALITE شركة) (: بلتسم ة)

.TOURS
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

بملحد دة  ذبت بلشريك بل ح د.
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 
مقسمة) دلهم  في100.000) بلشركة 
بق مة) بجأماع ة  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  هي  لل بحدة    دلهم  (100

ملك ة بلس د ف صل بلر ش.)
بلسفلي) بلطابق  (: بلشركة) مقر 
د بل بمزيلن بد  محند جماعة  بدي)

بلصفاء)بشأ كة بيت باها.
نشاط بلشركة):)نقل بملسأخدمين)

لحساب بلغير.
ف صل) بلس د  عين  (: بلتس ير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  بلر ش 

محد دة.
:)بلشركة ملزمة بالأ ق ع) بلأ ق ع)
بلس د) بل ح د  للمسير  بل ح د 

ف صل بلر ش.
إلى يناير  (01 من) (: بملال ة)  بلسنة 

 31)ديسمبر.
في بلشركة محددة  مدة  ( (:  بملدة)

 99)سنة
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة بانزكان)
 1937 تحت لقم) (02/10/2022 ي م)

 لقم بلسجل بلأجالي)27055.
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حسابات بدم م ش.م.م
معأمد من طرف بلد لة

336)شالع بملقا مة بيت مل 2
بلهاتف)0528220002)بلفاكس)0528229216

TIMRAN TRANS شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة  ذبت بلشريك 
بل ح د

بم جب عقد عرفي محرل بأاليخ)
بلقان ن) ثم  ضع  شتنبر2022) (22
محد دة) شركة  لأأسيس  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  بملسؤ ل ة  ذبت 

باملميزبت بلأال ة):

 .TIMRAN TRANS(:(بلتسم ة
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: بلشكل)

بملحد دة  ذبت بلشريك بل ح د.
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 
مقسمة) دلهم  في100.000) بلشركة 
بق مة) بجأماع ة  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  هي  لل بحدة    دلهم  (100
ملك ة بلس د عبد بلحف ظ بلط  لي.)
بلسفلي)) بلطابق  (: بلشركة) مقر 
جماعة) ( بدم �سى) تد بلت  د بل 

بلدلبلكة بكادير.
بل طني) بلنقل  (: بلشركة) نشاط 

 بلد لي للبضائع لحساب بلغير.)
عبد) بلس د  عين  (: بلتس ير)
للشركة) كمسير  بلط  لي  بلحف ظ 

ملدة غير محد دة.
:)بلشركة ملزمة بالأ ق ع) بلأ ق ع)
بل ح د للمسير بلس د عبد بلحف ظ)

بلط  لي.
إلى) يناير  (01 من) (: بملال ة)  بلسنة 

31)ديسمبر.
في بلشركة محددة  مدة  ( (:  بملدة)

 99)سنة
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
لقم) تحت  (02/10/2022 ي م)
بلأجالي) بلسجل  ) لقم  (118685

.53071
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ASRSIF CARS
تأسيس شركة

I)-)بناء)على عقد عرفي حرل بتزنيت)
تم  ضع) (،2022 شتنبر) (23 بأاليخ)
بلق بنين برساس ة لشركة محد دة)
بملسؤ ل ة  ذبت بلخصائص بلأال ة):

.ASRSIF CARS(:(بلتسم ة
بد ن) بلس البت  تأجير  (: بلهدف)

سائق.
بملقر بالجأماعي):)لقم)18)شقة)01 
بلطابق بلثاني تجزئة بسكا)3)تيزنيت.

في) حدد  بالجأماعي:) بلرتسما2 
مقسم إلى) دلهم،) ( (10.000.00 مبلغ)
100)دلهم) 100)حصة بجأماع ة ب)

للحصة.)م زعة على بلنح  بلأالي):)

بيت كربمت فاطمة)50)حصة.

زك لي بلحسن)50)حصة.

من) بلشركة  ستسير  بلتس ير:)

ملدة) سهام  بلسم كي  بلس دة  طرف 

غير محد دة.

-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة)) (II

بكأ 9ر) (02 ي م) تيزنيت  بالبأدبئ ة 

2022)تحت عدد)305/2022. 
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SAMU A33

تـأسـيـس شــركة

 17 ( ( بأأليخ) ( بمقأ�سى عقد عرفي)

بلقان ن) تم  ضع  (2022 غشت)

بلأاسي�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

تحمل بلخصائص بلأال ة):

بلـتـسـم ـــــــــــــــة))))))):)))))شركة))سامى)

ب33.

شركة ذبت بملسؤ ل ة) ( (: بلشكل)

بملحد دة.

بلـمـ ضـــــ ع):))بالسعافات بال ل ة)))).

بلزناكي) بحي  (: بالجـأـماعــي) بلـمـقر 

جماعة ب لير طابق بال 2))بكادير))).

سنة ببأدبء) ( (99 (: مــــــدة بلشركــــــة)

من ي م تأسيسها.

لتسمـــا2 بلشركـــة):))))100.000.00 

حصة من) (1000 دلهم مقسم على)

فئة100))دلهم.

من) بلشركة  تسير  (: بلـتسـ ـ ــــــــــــــــــر)

,بلبطاقة) زلبح) ل9 ع  بلس د  طرف 

 .J208933بل طن ة لقم

فاتح) من  (: بالجأمـاع ـة) بلسنـــة 

يناير إلى)31)دجنبـــــر.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

بملحكمة بلأجالية بكادير))))تحت لقم)

باليدبع)107183 /2022))بكادير.
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STE SARSEIGE COMPTA SARL

mail:(sarseige.compta@gmail.COM

TIKSWA TRANS
تأسيس شركة

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سي 

تال دبنت ثم تأسيس) (12/09/2022

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بلخصائص بلأال ة):

 TIKSWA ( ( ( ( ( )شركة) (: ( بلتسم ة)

.TRANS

د بل بلع ا�سي) (: ( بملقر تلالجأماعي)

س دي دحمان تال دبنت.)))

لحساب) برفربد  نقل  (: بلهدف)

بلغير.

بملدة):))99)))سنة.

دلهم) (100000 (: بلرتسما2)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100دلهم لكل  بحدة.)

حصة) (1000 تي) ( (100  %

بلحسين) بلس د  لفائدة  بجأماع ة 

بيت شاب .

بلتس ير):)تم تع ين بلس د بلحسين)

)غير) )ملدة) بيت شاب  كمسير للشركة)

محد دة.

باليدبع) تم  (: بلقان ني) باليدبع 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلقان ني 

تال دبنت بأاليخ)30/09/2022)تحت)
لقم بلأجالي  ) بلسجل  (632  لقم)

                                            .9025 
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 SOCIETE TIBARGANT

TRAVAUX
SARL AU

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

بكادير  بلدي) بمدينة  بملنعقد 

ذبت) شركة  تأسيس  بم جبه  ثم 

بشريك  ح د) محد دة  مسؤ ل ة 

مميزبتها كالأالي:))))))))))))))))

بالسم):

 SOCIETE TIBARGANT  

 .TRAVAUX SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة) (: بلصفة) (-

محد دة بشريك  ح د.

  2.000.000,00 (: ( ( بلرتسما2) (-

دلهم م زع على بلشكل بلأالي:

 20.000 عمر) عبد ن  بلس د  (•

حصة.)

تشغا2 عامة  تشغا2) (: بلهدف) (-

بلبناء.

 ,A-71-0 بل حدة) (: بلعن بن) (-

بلطابق بر 2 بالتفاق بنسركا  بكادير.

لأبدت من فاتح) (: بملال ة) بلسنة  (-

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

من) بلشركة  ( تسير) ( (: بلتس ير) (-

طرف بلس د عبد ن عمر مع جم ع)

في) منفرد  بشكل  بلأ ق ع  صالح ات 

بلحسابات بلجالية للشركة.

)بلقان ني باملحكمة)) -)تم))بال يدبع)

بلأجالية باكادير)06/09/2022)تحث))

لقم))118298. 

349 P

ZANKTI TRANSPORT
Sarl AU 

Au(Capital(de 100 000,00 Dhs

 Siège(Social: DOUAR

                          .AABOUDA GUELMIM

ICE : 003130819000089

تـــأسيــس

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  ()1

شركة) تأسيس  تم  (،26/09/2022

بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

 ح د))باملميزبت بلأال ة):

 ZANKTI (: بلتسم ة)

    .TRANSPORT

عب دة)) د بل  (: بالجأماعي) بملقر 

كلم م.

دلهم) (100.000 ( (: بلرتسمـــــــــــــا2)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دلهم.

بلس ـــــــــــد بلشافعي))م زين):))))1000  

حصة.

بد ن) بلسلع  نقل  ( (: بلهـــــــــــــــــدف)

مربفق)//)بلنقل بلد لي للبضائع)

بملسير بلقان ني):)بلشافعي))م زين.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  ( (

بأاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة 

30/09/2022)تحت لقم))375/2022

350 P

STE YOUSSEF LUXURY CAR  

SARL
لتس مالها :  100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي: لقم 22 عمالة خير 

لبي ساحة بلس ق بلبلدي شالع 

بلحسن بلثاني بملدينة بلجديدة 

بكادير

 تأسيس شركة 
)بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)

06)شتنبر)2022،)تم إحدبث بلقان ن)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

للعقد،) بمل قع  طرف  من  بملحد دة 

خصائصها كالأالي:

كال) ل كس لي  ي سف  بلتسم ة:)

 STE YOUSSEF LUXURY ( ش.م.م،)

.CAR  SARL

عمالة) (22 لقم) بالجأماعي:) بملقر 

خير لبي ساحة بلس ق بلبلدي شالع)

بلجديدة) بملدينة  بلثاني  بلحسن 

بكادير.

بلهدف بالجأماعي):)كربء)بلس البت)

 LOCATION DE((((((((((((((((((((((.بد ن سائق

.VOITURES SANS CHAUFFEURS

في:) حدد  بلشركة  ما2  لتس 

 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000

للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

بل بحدة يملكها كل من:

بلغف ل)) عبد  سهابي  بلس د 

................. 500)حصة.

 500 (........ بلس د سهابي ي سف)

حصة.

من فاتح يناير إلى) بلسنة بملال ة:) (

31)دجنبر.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بلأأسي�سي)

(،2022 سبأمبر) (06 بأاليخ) بملؤلخ 

قرلب بلشركاء)ما يلي:

سهابي) بلس د  عين  بلتس ير:)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  ي سف،)

للشركة) مسيرب  (،M598910 لقم)

»ي سف) ( لشركة) ملدة غير محد دة.)

ل كس لي كال«)ش.م.م.)

بلبنكي) بإلمضاء) بلبنكي:) بإلمضاء)

بل ح د بلس د سهابي ي سف.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

 28 بملحكمة بلأجالية بأكادير بأاليخ)
  118606 2022،)تحت لقم:) سبأمبر)

بلسجل بلأجالي:)52995.
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 STE  OMAFAR TRANS 
   SARL
تأسيس

في بملؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
2022،) بملسجل) تغسطس) (30  
بإنزكان) (،2022 تغسطس) (31 بأاليخ)
 OMAFAR شركة) تأسيس  تم 

TRANS SARL)))ش.م.م.)
لفائدة) بلبضائع  نقل  (: هدفها)

بلغير.
بلأصدير   باليربد.))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بلعن بن بلأجالي):بلطابق بالل�سي)
بلشقة لقم)16)زنقة لقم)-730ب حي)

تغز ت تربست بنزكان.))
دلهم)) (100.000 (: لتسمالها) (
كل) ق مة  حصة  (1000 إلى) م زعة 
حصة)100)دلهم بكأأبت على بلشكل)

بآلتي):)
بلس د بب  ف صل)...))500)حصة.
بلس د بب  خالد))...))500)حصة.

تم تع ين))بلس د بب  ف صل مسير)
للشركة ملدة غير محد دة.)

تم بعأماد ت ق ع بلس د بب  خالد)
في جم ع بلعق د  بل ثائق بإلدبلية.)

99)سنة) :)مدة عمر بلشركة) بملدة)
من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

لقم) بإليضاحي  بلأجالي  بلسجل 
.27015

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر)) (30 بأاليخ) بإنزكان  بالبأدبئ ة 

2022))تحت لقم)1909.     
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 STE  NEW GENERATION
  SMILE

مقرها بالجأماعي : بل ك 28 
شالع ت فلت لقم 75 بلحي بملحمدي 

بكادير 
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
((،2022 ي ن  ) (17 بأاليخ) بلأأسي�سي 
شركة ن   جنربس  ن سم ل ذ.م.م)-«))

تمت بملصادقة على ما يلي):
ن  ) بلشركة  تسم ة  (: بلتسم ة)

جنربس  ن سم ل)»ش.ذ.م.م)-
بملقر) جعل  (: بلشركة) مقر 
بالجأماعي للشركة بالعن بن بلأالي):))

 75 لقم) ت فلت  شالع  (28 بل ك)
بلحي بملحمدي بكادير.)))

تم تحديد) ( لتسما2 بلشركة:) ( ( ( ( (
دلهم) (100.000 لتسما2 بلشركة في)
للحصة)))) دلهم  (1000 ( إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة  م زعة كاآلتي:
مصطفى ترمام)...))500))))حصة.)))

 ل د ترمام)...)))250)))))حصة.
((((..... ( ل يس) سيزبل  دبن ل  مرتن ل 

250)حصة).)
معدبت) ب ع  بلشركة:) تهدبف 

 ل بزم صناعة بالسنان).
بلكمب  تر) بمساعدة  تصم م 

  . CAO. FAO
ترك ب م بد تع يض ة لألسنان.)

بمل بد) ص انة  في  بملساعدة 
بلأع يض ة لألسنان.)

مرممات) صانعي  تدليب  تك ين 
برسنان.)

طب) صناعة  في  بلأدليب  تنظ م 
برسنان.)

بسأيربد  تصدير.
مصطفى) بلس د  يعأبر  بلتسي ـر:)
ن  ) لشركة  بل ح د  بملسير  ترمام 

جنربس  ن سم ل)»ش.)ذ.م.م)-«))
من ببأدبء) سنة  (99  بملــدة:)

 17)ي ن  )2022.
لقد ثم بإليدبع) بإليدبع بلقان ني:)
لدى بملحكمة))بلأجالية باكادير بأاليخ)
5)سبأمبر)2022،)تحت لقم)118267 

بلسجل بلأجالي)52709.
بلـأـ قـ ع)
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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 POZ CAFE ROSYNOUR
SARL

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى  (

بملنعقد في)20)سبأمبر)2022،)) بلذي)

ذبت) شركة  تأسيس  بم جبه  ثم 

مسؤ ل ة محد دة مميزبتها كالأالي:))))))))))))))))

 STE POZ CAFÉ ( (: بالسم)

    ROSYNOUR SARL

بلصفة)))):)))))))شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة.)

بلرتسما2))):))))))10.000))دلهم).

بلهدف))):)))بسأغال2 مقهى.
بلطابق) (191 لقم) (: بلعن بن) ( (

عبد) شالع  ل زين ل  عمالة  بالل�سي 

بلرح م ب عاب د بلدشيرة بنزكان).

))بلسنة بملال ة):)))))))لأبدت من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بلشركة من) ( تسير) ( (: ( ( ( بلتس ير)

طرف))بلس د محمد بمام بهدي.)

بلقان ني باملحكمة)) ( بال يذبع) ( ثم)

سبأمبر) (29 ( في) بانزكان  بالبأدبئ ة 
2022.)تحث)))لقم)))1888 . 
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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 PARDO'S CONSULTING
SARL

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى  (

27/09/2022) بلدي) في) بملنعقد 

ذبت) شركة  تأسيس  بم جبه  ثم 

مسؤ ل ة محد دة مميزبتها كالأالي:))))))))))))))))

 STE PARDO’S ( (: ( ( ( ( ( ( بال سم)

      .CONSULTING    SARL

بلصفة))))))):)))شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة).

بلرتسما2))):))10.000))دلهم).
ترك ب  إصالح) (: ( ( ( ( ( بلهدف)

بملعدبت بلبحرية.
بلطابق بال 2 بل ك) (: ( ( ( ( ( بلعن بن)

س15)حي بلدبخلة بكادير.
بلسنة بملال ة):)))))))لأبدت من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بلشركة من) ( تسير) ( (: ( ( ( بلتس ير)
 BENJELLOUN بلس دة) طرف 
 ANTONIO ( ) بلس د) (HARZINI

 .PARDO GALINDO
)))ثم))بال يذبع))بلقان ني باملحكمة))
بلأجالية باكادير في)2)سبأمبر)2022،))

تحث)))لقم)118680. 
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 STE SAMAOUI SERVICES
IMMOBILIER

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  ح د
مقرها بالجأماعي : لقم 7 زنقة 1010 

بل ك 11 حي بملحمدي بكادير
تاسيس شركة

تحت) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ) مؤلخ  بلشخ�سي  بإلمضاء)
تمت بملصادقة) ( (،2022 سبأمبر) (23
ذبت) لشركة  بالسا�سي  بلقان ن  على 

بلخصائص بلأال ة):
 STE (: بلقان ن ة) بلتسم ة 
 SAMAOUI SERVICES

.IMMOBILIER
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
زنقة) (7 لقم) (: بالجأماعي) بملقر 
1010)بل ك)11)حي بملحمدي بكادير.

مسير  ك ل) (: بالجأماعي) بلغرض 
بلبناء) تشغا2  عقالي،)   س ط 
 بلتزيين،)منعش عقالي تجزئة  تجهيز)
شربء) بملباني،) كربء) تجهيز  باللب�سي 
بملبن ة  بلصالحة) بلعقالبت   9 ع 
بلأجالة) تس يق م بد بلبناء،) للبناء،)

بلعامة  بالسأيربد  بلأصدير.
بملعامالت) جم ع  عامة   9صفة 
 بملبادالت بلأجالية بلتي من شانها تن)

تنمي  ت سع من نشاط بلشركة.

حدد) (: بالجأماعي) بلرتسما2 

مدف عة) كلها  دلهم  (100.000 في)

 1000  محرلة بالكامل  مقسمة بلى)

دلهم) (100 بق مة) بجأماع ة  حصة 

للمساهم) بل بحدة  كلها  للحصة 

بديب) بلس د  بل ح د   بلشريك 

سما ي.

تم تع ين بلس د تديب) (: بلتس ير)

ملدة) للشركة  مسيرب  ح دب  سما ي 

غير محد دة.

من تاليخ) 99)سنة ببأدبء) ( (: بملدة)
تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي)

باملحكمة بلأجالية باكادير.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

31)من ديسمبر) فاتح يناير  تنأهي في)

من كل سنة.

5)%))من بالل9اح) :)تخصم) بالل9اح)

بلقان ني  بلباقي) بالحأ اط  لأاسيس 

بلجمع ة) تصرف  تحت  ي ضع 

بلعم م ة للشركة.

بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

(،2022 سبأمبر) (29 بأاليخ) باكادير 

118638،) بملسجلة) بلرقم) تحت 

لقم) بلأحل لي  بلأجالي  بالسجل 

.53023
للنشر  بلب ان

بملسير
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 STE EDUCADVICE

ACADEMIA
 SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

مقرها بالجأماعي : مكأب لقم 1 

بلطابق بال 2 لقم 272 ف نتي بلعل ا  

بكادير

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
2022،)تم  ضع بلقان ن) 23)سبأمبر)

بلخصائص) ذبت  لشركة  بالسا�سي 

بلأال ة):

 STE (: بلقان ن ة) بلتسم ة 

.EDUCADVICE ACADEMIA
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ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

 1 مكأب لقم) (: مقرها بالجأماعي)

ف نتي بلعل ا)) (272 بلطابق بال 2 لقم)

بكادير.

بالستشالة) ( (: بالجأماعي) بلغرض 

تنظ م) بلترب ة  بلأعل م،) م دبن  في 

بلرياض ة) بلثقاف ة،) بالحدبث 

بلجماعي) بلدعم   بلس اس ة،)

قصد) للطالب   بلأ ظ ف  بملش لة 

بلجامعات) في  بلدلبسة  مأابعة 

بلد ل ة،)خلق فضاء)بلعمل بملشترك)

بلأجالة  بلتس يق)  بلعمل عن بعد،)

بلرقمي.

بملعامالت) جم ع  عامة   9صفة 

 بملبادالت بلأجالية بلتي من شانها تن)

تنمي  ت سع من نشاط بلشركة.

حدد) (: بالجأماعي) بلرتسما2 

مدف عة) كلها  دلهم  (100.000 في)

 1000  محرلة بالكامل  مقسمة بلى)

دلهم) (100 بق مة) بجأماع ة  حصة 

للحصة بل بحدة م زعة بين بلشركاء)

حسب بملساهمة كما يلي):

 600 (... بلعمري) ي نس  بلس د 

 60.000 قدلها) بمساهمة  (... حصة)

دلهم.

 200 (... بلغردك) ل لى  بلس دة 

 20.000 قدلها) بمساهمة  (... حصة)

دلهم.

تم تع ين بلس دة ل لى) (: بلتس ير)

بلغردك مسيرة  ح دة للشركة ملدة)

غير محد دة.

من تاليخ) 99)سنة ببأدبء) ( (: بملدة)

تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي)

باملحكمة بلأجالية باكادير.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

31)من ديسمبر) فاتح يناير  تنأهي في)

من كل سنة.

5)%))من بالل9اح) :)تخصم) بالل9اح)

بلقان ني  بلباقي) بالحأ اط  لأاسيس 

بلجمع ة) تصرف  تحت  ي ضع 

بلعم م ة للشركة.

بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

(،2022 سبأمبر) (30 بأاليخ) باكادير 

118651،) بملسجلة) بلرقم) تحت 

لقم) بلأحل لي  بلأجالي  بالسجل 

.53033
للنشر  بلب ان

بملسيرة
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 STE   GOLONI PRODUCT

 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

مقرها بإلجأماعي :  زنقة بلفرد س 

لقم 18 شالع بلخنساء حي بكش د 

ت الد تايمة- تال دبنت بملغرب

بلسجل بلأجالي لقم  :9039

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) في16شتنبر2022)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بالقأضاء)

.GOLONI PRODUCT

-صناعة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملصن ع) بلجل ك ز  منأجات   تجهيز 

من بلسكر.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلفرد س لقم)18)شالع بلخنساء)حي)

بكش د ت الد تايمة-)تال دبنت بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة).

 100.000 بلشركة) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

ب ني:)) بلرح م  بلس دعبد 

دلهم) (100 بق مة) 1000حصة 

للحصة).

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عبد بلرح م ب ني عن بنه:)

بلفرد س لقم) ( زنقة) شالع بلخنساء)

18)ت الد تايمة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عبد بلرح م ب ني عن بنه:)

لقم) بلفرد س  زنقة  بلخنساء) شالع 

18)ت الد تايمة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

شتنبر2022)تحت لقم)627.
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 »MALL CALL«

 SARL AU

.Au capital de 100 000,00 DH

 Siège(social:(BUREAU(NR(11(2EME(ETAGE

 IMMEUBLE GUEDIRA LOTISSEMENT EL

                 .MASSIRA NR P1883 AGADIR

STE MALL CALL

 SARL

تأسيس شركة
بم جب عقد عرفي محرل بأاليخ)

تم تأسيس شركة) (،2022 7)سبأمبر)

محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك  بحد)

ذبت بملميزبت بلأال ة):

بلتسم ة):))MALL CALL)))ش.م.م)

ذبت شريك  بحد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بلهدف):)مركز بلندبء.

 11 مكأب لقم) (: بملقر بالجأماعي)

تجزئة) عمالة كديرة  ( بلثاني) بلطابق 

بملسيرة لقم)P 1883تكادير.

لتس بملا2 بالجأماعي)):))100.000  

1000حصة من فئة) ( دلهم مجزت إلى)

ترجع) بل بحدة  للحصة  دلهم  (100

كلها للس د سع د كاب س.

بلس د) بلشركة  يسير  بلتس ير:)

بإلمضاء) كاب س  تخ يله  سع د 

بملنفرد ملدة غير محد دة.

بلسنة بالجأماع ة)):)تبأدئ بلسنة)

بالجأماع ة من فاتح يناير  تنأهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

 تم بإليدبع بلقان ني لهذب بلعقد)

بملحكمة)) ه ئة  لدى  بلضبط  بكأابة 

بلأجالية بأكادير تحت لقم))118613 

 بلسجل بلأجالي لقم)53005)بأاليخ)

20)سبأمبر)2022.
من بجل بلنسخة  بلب ان
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 KARBAL INVEST

 SARL

 SIEGE : IMM(EL(KHOUJI 2

 APPT(NR4 RUE 01 BLOC(B(BD

 HASSAN II HAY LAARAB AIT

 MELLOUL

بأاليخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 

21)سبأمبر)2022،)تم إعدبد بلقان ن)

برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

باملميزبت بلأال ة):

بلتسم ة):)كر9ا2 بنفيست.

بلغ ال) قطع  ب ع  (: بلغرض)

بلثق لة-بملأاجرة) بآلالت  بلس البت   

 بالسأيربد   بلأصدير.

بملقر بالجأماعي):)عمالة بلخ جي)2 

بل ك ب شالع) (01 زنقة) (2 شقة لقم)

بلحسن بلثاني حي بلعرب بيت مل 2.

حدد) بإلجأماعي:) بلرتسما2 

لتسما2 بلشركة في)100.000)دلهم.

عاد2) بلس د  تعين  تم  بلتس ير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  بمل ين،)

محد دة.

بإليدبع) تم  بلقان ني:) بإليدبع 

بلقان ني للشركة باملحكمة بالبأدبئ ة)

بانزكان بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022،))تحت)

لقم))1926.  

لقم بلسجل بلأجالي)27039.
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 STE INGEPLUS 
 SARL

لتس مالها  : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي: مكأب لقم 53 

بلطابق 2 قسالية بملام ن ة طريق 

حسن ب  نعماني ف.ش 500 حي 

بلدبخلة تكادير

 تأسيس شركة 
)بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
15)شتنبر)2022،)تم إحدبث بلقان ن)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

للعقد،) بمل قع  طرف  من  بملحد دة 

خصائصها كالأالي:

تنج بل س) شركة  بلتسم ة:)

                                             STE INGEPLUS SARL(«(ش.م.م

 53 لقم) مكأب  بالجأماعي:) بملقر 

طريق) بملام ن ة  قسالية  (2 بلطابق)

حي) (500 ف.ش) نعماني  ب   حسن 

بلدبخلة تكادير.)

بلهندسة) بالجأماعي:) بلهدف 

 INGENIERIE ( بلأقن ة،)  بلدلبسات 

.ET ETUDES TECHNIQUE
في:) حدد  بلشركة  ما2  لتس 

تلف) إلى  مقسم  دلهم  (100.000

للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

بل بحدة يملكها كل من):

 500 (..... ياسين) سك تي  بلس د 

حصة.

 500 ( (.... بلس د سل مان عل ش)

حصة.

بلس د) من  كل  عين  بلتس ير:)

سل مان) بلس د  ياسين    سك تي 

غير) ملدة  للشركة  مسيربن  عل ش 

محد دة.

إلى) يناير  فاتح  من  بملال ة:) بلسنة 

31)دجنبر.

سك تي) بلس د  بلبنكي:) بإلمضاء)

ياسين   بلس د سل مان عل ش

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

بأاليخ) بأكادير  بلأجالية   بملحكمة 

لقم:) تحت  (،2022 سبأمبر) (29

118620))بلسجل بلأجالي:)53027.

361 P

STE GREX CONSULTING
SARL AU

ICE : 003108158000060
لتسمالها)):))100.000))دلهم)

تأسيس شركة
بأاليخ)20)سبأمبر)2022) 9م جب)

دبت) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم)) تحت  ( بملحد دة،) بملسؤ ل ة 

. GREX(CONSULTING(«(SARL(AU

هدفها:)))بالستشالة   بمل بكبة.

بملعل م ات) معدبت  في  بلأجالة 

 بملكاتب   بملكأبات.
شالع منص ل) (: بلعن بن بلأجالي)

بلطابق برل�سي محل) (2 بلذهبي لقم)
لقم)1)بلدبخلة تكادير.)))

لتسمالها)):)100.000))دلهم م زعة)

إلى)1000)حصة ق مة كل حصة)100  

دلبهم،)م زعة كما يلي:

 1000 (... بل هي) مر بن  بلس د 

حصة.

تس ير بلشركة تم تع ين بلس د) (

للشركة) مسيرب  ح دب  بل هي  مر بن 

كامل) تخ يله  مع  محد دة  غير  ملدة 

بلصالح ات حسب بلقان ن برسا�سي)

للشركة.

)بملدة:)99)سنة من تاليخ تأسيسها.

بمكأب) تم  بلقان ني  بإليدبع 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

 3 بأاليخ) (118682 بأكادير تحت لقم)

تكأ 9ر)2022.

 GREX ( بلشركة) سجلت 

  ،CONSULTING( ( SARL( AU

بإكادير تحت لقم) بلأجالي  بالسجل 

53067))بأاليخ)10)مالس)2022.

362 P

 STE DATA PHONE

 BUSINESS
SARL

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

19)شتنبر)2022،))تم تأسيس شركة)

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة،) خاص اتها)

كالأالي):

 DATA PHONE (: بلتسم ة)

.BUSINESS

بملقربالجأماعي:)لقم)13)بلطابق)2 

مجمع)1899)شالع بلحسن بال 2 حي)

بملسيرة بكادير.

بلهدفاالجأماعي:)مركز بالتصاالت.

مبلغ) في  حدد  (: بلشركة) لتسما2 

 1000 دلهم مقسمة على) (100.000

حصة من فئة)100))دلهم لل بحدة.

يأم تس يربلشركة) ( (: تسيربلشركة)

م الي) بلأ مي  بلس د  طرف  من 

مصطفى   بلس د بملسربجي ي نس.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية) ( بملحكمة) لدى  ( بلضبط)

بأكادير بأاليخ)03)بكأ 9ر2022)تحت)

لقم)3763)سجل تجالي لقم)53065.
إمضاء

363 P

  DELTA TRADING 

BUSINESS
بأاليخ ( عرفي) عقد   بمقأ�سى 

تم  ضع) (،2022 سبأمبر) (28  

بلأاسي�سي لشركة محد دة) بلقان ن 

بملسؤ ل ة تحمل بلخصائص بلأال ة):

  DELTA TRADING (: بلـتـسـم ـــــــــــــــة)

 .BUSINESS

)شركة دبت بملسؤ ل ة) (: ( بلشكل)

بملحد دة.

بلجملة) تجالة  (: بلـمـ ضـــــ ع)

بملنأجات) جم ع  في   بلأقس ط 

بلبحرية بلطازجة بملجمدة ت  بملعلبة.

بالسأيربد) برسماك،) تجالة 

 بلأصدير.

 700 تجزئة) (: بالجـأـماعــي) بلـمـقر 

لقم)536،)بلع  ن.

مــــــدة بلشركــــــة))):)99))سنة ببأدبء)

من ي م تأسيسها.)

لتسمـــا2 بلشركـــة))):)100.000دلهم)

مقسم على)1000)حصة من فئة)100 

للس د)) حصة  (600 للحصة) دلهم 

للس د) حصة  لش د  200) بركتي 

بركتي بحض ه.

برل9ــــــــــــــــــاح))):)يأم بقأطاع نسبة)%)5 
من برل9اح))لالحأ اط بلقان ني  بلباقي)

حسب تقرير بلشركاء.
من) بلشركة  تسير  بلـتسـ ـ ـــــــــــــر:)
بلحامل) لش د  بركتي  بلس د  طرف 
مع) (. (JA 132523 بل طن ة) للبطاقة 

صالح ات بالمضاء.
فاتح) من  (: بالجأمـاع ـة) بلسنـــة 

يناير إلى)31)دجنبـــــر.
لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 
بالع  ن:)) بالبأدبئ ة  ( بملحكمة)
لقم) تحت  (،2022 تكأ 9ر) (2 يـ م)

.2932/2022
364 P

 STE AGHCHINE TRANS
S.A.R.L AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 ذبت بلشريك بل ح د 

لتس مالها  : 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي :  د بل بغش ين 

بهل بلرمل ت الد تايمة  
 تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
إحدبث) تم  (،2022 سبأمبر) (21
ذبت) للشركة  برسا�سي  بلقان ن 
بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د،)خصائصها كالأالي):
 AGHCHINE TRANS(((((:بلتسم ة
د بل بغش ين) (: ( ( بملقر بإلجأماعي)

بهل بلرمل ت الد تايمة))
بلهدف بإلجأماعي):)

نقل برشخاص لحساب بلغير.)
نقل بلبضائع لحساب بلغير.)

((: في) حدد  بلشركة  ما2  لتس 
 1000 على) مجزء) دلهم  (100.000
)للحصة) 100))دلهم) ( حصة من فئة)

ل بحدة كلها مكأتبة))كالأالي):
((((: ( ( ( ( ( ( ( )عبد هللا ب عزة) ( ( بلس د) (

1000)حصة)،)تي)100.000)دلهم.
))بملجم ع)))))))):)))1000)))حصة)،)تي)

100.000)دلهم.
عبد) بلس د  تع ين  (: بلتس ير)
هللا ب عزة كمسير للشركة ملدة غير)

محد دة.
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من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)دجنبر).

بملدة):)99)سنة.
لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 
بملحكمة بالبأدبئ ة))بأال دبنت بأاليخ))
(، (632 تحت لقم) (،2022 تكأ 9ر) (2

بلسجل بلأجالي)9029.
365 P

AESTHETIC CLINICA  
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
مقرها بإلجأماعي :  تجزئة ب تحن ت 
بملحايطة - 83000 تال دبنت بملغرب

بلسجل بلأجالي لقم  :9027
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) شتنبر2022) ( (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة))):
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
مأب عة) بلشركة  تسم ة 
بمخأصر) بالقأضاء) عند 

. AESTHETIC CLINICA:تسم تها
ت ) للس دبت  بلشعر  تصف ف 
للرجا2 بلذين يشغل ن بلحد برق�سى)

من شخصين.
بلعناية بالجما2).

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 83000 (- بملحايطة) ب تحن ت 

تال دبنت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة).
 100.000 بلشركة) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
((: تالس) بيت  نه لة  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) 1000حصة 

للحصة).
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة نه لة بيت تالس عن بنها:)
تجزئة ب تحن ت بملحايطة تال دبنت.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

نه لة بيت تالس عن بنها)) بلس دة 
تجزئة ب تحن ت بملحايطة تال دبنت.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
  02 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر2022)تحت لقم)633.
366 P

 ARSENAL GROUPE
NEGOCE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
لتسمالها :  100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي :  بل ك 25 شالع 
تط بن  لقم 133 مكأب 5   6 حي 

بملحمدي بكادير
RC(N° : 530035

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ باكادير)
تأسيس) ثم  (، (2022 شتنبر) (22 في)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بلخصائص بآلت ة):)
 ARSENAL GROUPE (: بلتسم ة)

.NEGOCE
 Nettoyage des (: بلهدف)
 devantures, magasins,

.appartements  
25)شالع) بل ك) ( (: بملقر بالجأماعي)
حي) (6 ( (5 مكأب) (133 لقم) ( تط بن)

بملحمدي بكادير).
بملدة):))99)سنة ببأدبء)من تأسيس)

بلشركة.))
دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

دلهم.)
بلسنة بالجأماع ة):)تبأدئ من)01 

يناير إلى)31)دجنبر من كل سنة).
بمقأ�سى بلفصل)15)من بلقان ن)
بلس دة) تع ين  تم  للشركة  برسا�سي 
صمايل) بلس دة  فاطمة    له ب ي 
حف ظة كمسيرتين للشركة ملدة غير)

محد دة.
بلتسج ل) بلقان ني    بإليدبع  تم 
بالسجل بلأجالي باملحكمة بلأجالية)
تحت) (2022 شتنبر) (30 ي م) الكادير 

عدد118652.
367 P

شركة إليك اكوسال
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

بشريك  ح د
برسا�سي) بلقان ن  بمقأ�سى 
بلأأسي�سي بأاليخ)16)سبأمبر)2022،)))
بملصادقة) تمت  ( لشركة.ذ.م.م.ش. )

على ما يلي:
بك سا2) إل ك  (: ( بلتسم ة)

ش.ذ.م.م.ش. .
د بل) بلطابق1) (: بلشركة) مقر 

تغانمين بلدلبلكة بكادير.
تحديد) تم  ( (: بلشركة) لتسما2 
دلهم) (100.000 لتسما2 بلشركة في)
فئة)) من  ( حصة) (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة)) م زعة كاآلتي):
 1000 (.... بلس د بك سا2 عزيز) (

حصة)).......)))100.000)))دلهم.
)تهدبف بلشركة:)تشغا2 بلترك ب)
 بلص انة بلكهر9ائ ة للبنايات  بالنالة)

بلعم م ة.
)بشغا2 مخألفة،)بالشغا2 بلنهائ ة)
بلصناع ة) ب   بلسكن ة   للبنايات 

ب  بالدبلية.
بلصفقات بلعم م ة.

بك سا2) بلس د.) ( (: بلتسير)
بك سا2)) إل ك  لشركة  ( مسير) عزيز 

ش.ذ.م.م.ش.  ملدة غير محد دة.
فاتح) من  ببأدبء) سنة  (99 بملدة:)

تغسطس)2022.
بال يدبع بلقان ني):)لقد ثم بإليدبع)
الكادير) بلأجالية  بملحكمة  لدى 
بأاليخ)29)سبأمبر)2022،)تحت))لقم)
تحت) بلأجالي  118625) بلسجل 

لقم)53011.    
368 P

صيدلية البدوع تسمية
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

برسا�سي) بلقان ن  بمقأ�سى 
((،2022 ي ل  ) (26 بأاليخ) بلأأسي�سي 
محد دة،)) مسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

تمت بملصادقة على ما يلي:
بلتسم ة)):)ص دل ة بلبد ع تمس ة)))

ش.ذ.م.م.

د بل بلبد ع شالع) ( (: مقر بلشركة)

بمل حدين تمس ة بيت مل 2).

تحديد) تم  ( (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.000 لتسما2 بلشركة في)

مقسمة إلى)1000)حصة))100)دلهم)

للحصة)) م زعة كاآلتي):

 1000 (.... هشام) بلدق ق  بلس د 

حصة)...)100.000)دلهم.

بسأغال2) بلشركة:) تهدبف  (

ص دل ة.

م بد) جم ع  تصدير  بسأيربد   

معدبت   بلأجهيزبت بلطب ة  بلشبه)

طب ة.

تجهيزبت بملستشف ات  بملصحات

بلتسير):))ذ.))بلدق ق هشام مسير))

تمس ة«)) بلبد ع  »ص دل ة  لشركة)

ش.ذ.م.م ملدة غير محد دة.

 26 من) ببأدبء) سنة  (99 بملدة:)

ي ل  )2022.

بال يدبع بلقان ني):)لقد ثم بإليدبع)

بانزكان)) بالبأدبئ ة  بملحكمة  لدى 

لقم) ( تحت) (،2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ)

لقم) تحت  بلأجالي  1939) بلسجل 

   . 27057

369 P

 STE CHTOUKI FISH       

  SARL AU

عام) جمع  محضر  بمقأ�سى 

بسأثنائي ي م)2)ي ن  )2017،)تم بمقر)

بلشركة بملصادقة على ما يلي):

على) بملصادقة  بلشركة  بمقر  تم 

ما يلي:

بلى) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

لقم) (2 بلنهضة) بحي  بلكائن  بلعن بن 

30)ب جد ل.

ب إليدبع بلقان ني  ضع باملحكمة)

ي ن  ) (28 ( في) بالع  ن  بالبأدبئ ة 

2017،)تحت لقم)1150/17.

370 P
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  STE AKHDAR  LOGI

SARL

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

بملنعقد في)2)تغسطس)2022،)) بلدي)

ثم بم جبه بحدبت تغ يربت بشركة)))))))

»)AKHDAR LOGI)«)شركة محد دة)

بملسؤ ل ة لتسمالها)100.000))دلهم)

02)بل ك)   مقرها بالجأماعي ه  لقم)

ب حي بملسأقبل بلدلبلكة تكادير).

ح ت تقرل مايالي):

 AKHDAR LOGI(:(حل بلشركة(((

للشركة:بلس دة) بملصفي  تع ين 

نادية بلقايد).)

 02 لقم) (: بلأصف ة) مقر  تحديد 

بلدلبلكة) بملسأقبل  حي  ب  بل ك 

تكادير.

بلقان ني باملحكمة)) ( بال يدبع) ( ثم)

تغسطس) (31 في) بأكادير  بلأجالية 

2022،))تحث))لقم)118191.

371 P

   AJDIGUE CAR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

حــــــل مسبق للشركة
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

AJDIGUE CAR لشركة) بالسأثنائي 

بملنعقد ي م)30)سبأمبر)2022،))تقرل)

ما يلي:)

 AJDIGUE )بلحل بملسبق لشركة) (

.CAR

ه ) بلأصف ة  مقر  تحديد  ) تم 

بالطابق) كربج  بالجأماعي:) بملقر 

بلسفلي بأجزئة بلرياض بل ك)02)لقم)

بلس د حسن) مل 2   عين  بيت  (22

هال2 مصف للشركة.)))))

كأابة) لدى  بلقان ني  باليدبع  ثم 

بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة إلنزكان)

تحت لقم)1938)ي م)2تكأ 9ر)2022.

372 P

  STE ANISS FOOD

SARL

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

29/03/2022) بلدي ثم) بملنعقد في)

بشركة))) تغ يربت  بحدبت  بم جبه 

محد دة) شركة  (»ANISS FOOD

بملسؤ ل ة لتسمالها)100.000))دلهم)

  مقرها بالجأماعي ه  زنقة مربكش)

تقرل) ح ت  بنزكان،) بلحسني  بلحي 

مايالي):

بلخأام ة) بلحسابات  فحص 

للأصف ة.)

تخص ص بملدبخ ل.

إبربء)ذمة للمصفي.

بلقان ني باملحكمة)) ( بال يدبع) ( ثم)

ي ل  ) (28 في) ( بانزكان) بالبأدبئ ة 

2022،))تحث))لقم)1251.

373 P

STE BIO VEGITAL MAROC

SARL

 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة  

)بلأصف ة  بال ل ة(

بلعام) بلجمع  ملحضر  طبقا 

تغسطس) (29 في) بملؤلخ  بالسأثنائي 

تقرل حل شركة) ( بايت مل 2) (،2022

 STE BIO ذبت بملسؤ ل ة)))بملحد دة)

 . VEGITAL MAROC SARL

دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 

بد ز)  عن بن مقرها بالجأماعي د بل 

ب سع د بيت باها  بد بلصفاء.

كمقر) بلشركة  مقر   حدد 

للأصف ة.

بب لك) محمد  بلس د   عين 

كمصفي للشركة.

للمجم عة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

باملحكمة) بلأجالي  بالسجل 

 1890 لقم) تحت  بانزكان  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)29)سبأمبر)2022.

374 P

STE HA-AH SNC 
 شركة تضامن ة

لتسمالها :  100.00 دلهم

مقرها بالجأماعي : لقم 116 حي 

بلرجاء في هللا بل ك د زنقة 15 كلم م

 في ط ل قفل بلأصف ة بلنهائي 
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

سبأمبر) (6 ( بأاليخ) (AH-HA لشركة)

2022،))تقرل ما يلي:))

حسابات) على  إقربل  بملصادقة 

بلأصف ة.)

)بملصادقة على تقرير بملصفي.)

ذمة بملصفي  إبربؤه من) إخا2ء) (

بملهمة بلتي كلف بها.

))إقفا2 عمل ات بلأصف ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

29)سبأمبر) بالبأدبئ ة لكلم م بأاليخ)

2022،)تحت لقم)2022/371.

375 P

LA MAISON DE L’INDE
تصف ة بلشركة

بأاليخ) مدب الت  على  بناء)

12)سبأمبر)2022،)قرل شركاء)شركة)

LA MAISON DE L’INDE)ش م م،)
دلهم،) مقرها) (10.000 لبسمالها)
بلأجالي) بملركز  (160 لقم) بالجأماعي 

بلقدس بفربك تيزنيت،)ما يلي):

تمت بملصادقة على تقرير بملصفي.

بملصفي،) تبرئة  تم  كما 

 SELVON MICKAEL بلس د)

.CATHANCOOPEN

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

سبأمبر) (27 ي م) بأيزنيت  بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)2022/301.
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 STE MAROC SUD OUEST

PROD
 SARL AU

بلعام) بلجمع  مدب لة  بمقأ�سى 

بكأ 9ر) (13 بالسأثنائي بملؤلخ بأاليخ)

.2021

 2000 لتسمالها) لشركة  بلتي 

بلطابق) (3 بلبناية لقم) ( دلهم بلكائنة)

بساكا شالع اللة عبلة)) (17 بلرقم) (2

تزنيت.

تقرل تشط ب بلشركة.

تم بنجاز بإليدبع بلقان ني بكأابة)

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

تيزنيت بأاليخ)29)سبأمبر)2022)تحت)

لقم)302.

377 P

STE SUD ENNAKHIL

 SARL AU

قفل بلشركة
طبقا ملدب الت بلجمع بلعام بلغير)

بلعادي قرل بملشالك ن ما يلي)):

قفل  بلأصف ة.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بنزكان) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) ( (2022 29)سبأمبر) بأاليخ)

.1889/2022

378 P

SAMI SECURITE

SARL

بلأصف ة بلنهائ ة للشركة
بلغير) بلعام  بلجمع  بمقأضـى 

بلعادي بملؤلخ في)29)سبأمبر)2022،)

SAMI SECURITE SARL لشركة)

17327)بنزكان)) بلسجل بلأجالي لقم)

تقرل مايلي):)

بلأصف ة بلنهائ ة للشركة.

تم تع ين بلس د محمد بن محمد)

مكلف بالأصف ة.

 38 لقم) (03  مقر بلأصف ة بل ك)

شالع سمالة تمالك س س تيت مل 2.

باملحكمــة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

سبأمبر) (30 في) بنزكان،) بالبأدبئ ة 

2022،)تحت لقم)1902.

379 P
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STE BIGAPRO
لتسما2 : 100.000 دلهم

بلجمع) محضر  بمقأ�سى 

بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي  بلعام 

2022،)تمت بملصادقة) 30)تغسطس)

باإلجماع على بملقترحات بآلت ة):)

بلحم د) عبد  كزغال  بلس د  ف ت 

دلهم) (100( بجأماع ة) حصة  (333

للحصة بل بحدة)()للس د ببن  بملهدي)

خل ل)))166)حصة بجأماع ة  للس د)

بزبل حسن)167)حصة بجأماع ة.

)تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

صالح ات.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

30)سبأمبر) بالبأدبئ ة بانزكان بأاليخ)

2022،)تحت عدد لقم)1905/2022.
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حسابات بطلنأيس

زنقة م الي إدليس))بل ك)10)لقم)28

بلطابق بر 2،)بلحي بلصناعي))بكادير

TEL/FAX --- 05.28.82.29.72 

 STE CENTRE CULTUREL

COREEN PRIVE
 SARL

لتسمالها : 000 100 دلهم

شقة 2 بلطابق بر 2 عمالة برج 

بلسالم  لقم 1271 بلسالم  بكادير

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 18))ي ن  )2022))بـاكادير،)تقرل مايلي)

:

 (500( تف يت) على  بملصادقة 

حصة بجأماع ة على بلشكل بلأالي):

حصة بململ كة من طرف) ()250(

لصالح) ه  نج نغ  م ن  بلس د 

بلشريكة))بلس دة ك م ه  ي نك).)

حصة بململ كة من طرف) ()250(

لصالح) ك  نكاي  ك م  بلس دة 

بلشريكة))بلس دة ش ن جيس ن.)

م ن ه  نج نغ) بلس د:) بسأقالة 

مدة) تبرئأه  بلشركة    تس ير  من 

تس يره.

تسير بلشركة  ملده غير محد دة) (

(. بلس دة ك م ه  ي نك) ( من طرف)

بلش كات  بلكمب االت  شتى) جم ع 

بل ثائق بملال ة.

 بلبنك ة ت قع من طرف بلس دة)

ك م ه  ي نك.

تسا�سي) قان ن  على  بملصادقة 

بملسؤ ل ة) محد دة  لشركة  جديد 

م بكبة للأغ يربت بلسالفة بلذكر.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  ثم  لقد 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

بـاكادير في)20)شتنبر)2022)تحت لقم)

  .118299
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 CADET CONSTRUCTION
 SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بلعام) بلجمع  ملحضر  تبعا 

(،12/09/2022 تاليخ) في  بالسأثنائي 

 83 ب ع) سر ي  عي�سى  بلس د  قرل 

تمبالك) ز9الة  بلس د  لفائدة  حصة 

بلقائد ب ع) (   قرل بلس د سع د بيت)

83)حصة لفائدة بلس د ز9الة تمبالك)

تحديت) تم  بلأغيربت  لهده   تبعا 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة باملحكمة بالبأدبئ ة)

 21/09/2022 بأاليخ) بأال دبنت 

تحت لقم))1163.

382 P

حسابات بدم م ش.م.م

معأمد من طرف بلد لة
336)شالع بملقا مة بيت مل 2

بلهاتف)0002 22 0528)بلفاكس)16 92 

0528 22

ARDA TRANS 
 SARL

ب ع حـــصص بجــأماع ة  
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

 ARDA TRANS لشركة) بالسأثنائي 

.SARL

(،2022 سبأمبر) (29 ي م) بملنعقد 

تقرل ما يلي):

بين) بجأماع ة  حصص  ب ع 

فاطمة) بلحسني  بلسهلي  بلس دة 

بلزهربء) بلس د سمر محمد،) بلأ زيع)

على) بالجأماعي  بملا2  لرتس  بلجديد 

بلنح  بلأالي):)بلشريك بل ح د بلس د)

سمر محمد)1000)حصة.

تع ين بلس د سمر محمد كمسير)

 ح د للشركة.

بل ح د) بالأ ق ع  ملزمة  بلشركة 

للشريك بل ح د بلس د))سمر محمد

تحديث بلقان ن برسا�سي للشركة)

 فق بلأعديل.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة النزكان)

لقم)) تحت  ( (،2022 تكأ 9ر) (3 ( ي م)

.1917

383 P
   

 STE IZIPROTEINE
SARL

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

 2022 تغسطس) ( (8 في) بملنعقد 

تغ يربت) إحدبت  بم جبه  تم 

 IZIPROTEINE SARL(بشركة

لتسمالها)) بملسؤ ل ة  شركة محد دة 

دلهم  مقرها بالجأماعي) ( (100.000

حي بيك ا بب  بملزبل تيت مل 2 بنزكان.

))ح ت تقرل مايلي):

للس د)) بململ كة  برسهم  تف يت 

مصطفى مسأحف ظ))لصالح بلس د)

محمد مسأحف ظ).

مصطفى) بلس د  بسأقالة 

مسأحف ظ))من))منصبه كمسير.

تف ناس) حسناء) بلس دة  تع ين 

لفترة) للشركة  جديدب  مسيرب  ح دب 

غير محد دة.

باملساطر) للأكفل  بملفأ ح  بلحق 

بالدبلية.

تحديث بلنظام برسا�سي.

بلقان ني باملحكمة)) ( بال يدبع) ( ثم)

تغسطس) (15 في) ( بالبأدبئ ة بانزكان)
2022))تحث))لقم)1561.

384 P

حسابات بدم م ش.م.م

معأمد من طرف بلد لة
336)شالع بملقا مة بيت مل 2

بلهاتف)0002 22 0528

بلفاكس)16 92 22 0528

HF FRESH 
SARL

ب ع حـــصص بجــأماع ة  
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

 HF FRESH لشركة) بالسأثنائي 

سبأمبر) (26 ي م) بملنعقد  (،SARL

2022،)تقرل ما يلي):

بين) بجأماع ة  حصص  ب ع 

فاطمة تاسك مت  بلسعديةبلبيش،))

بملا2) لرتس  بلجديد   بلأ زيع 

فاطمة) (: بالجأماعي على بلنح  بلأالي)

حصة  بلسعدية) (500 تاسك مت)

بلبيش)500)حصة.

تع ين بلس دة فاطمة تاسك مت)

كمسيرة للشركة.

بل ح د) بالأ ق ع  ملزمة  بلشركة 

للس دة فاطمة تاسك مت.)

ذبت) شركة  من  بلشركة  تح يل 

بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  بلى  بل ح د 

بملحد دة بلعادية.

تحديث بلقان ن برسا�سي للشركة)

 فق بلأعديل).

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة النزكان)

لقم) تحت  (،2022 تكأ 9ر) (3 ( ي م)

.1918
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 SOCIETE MAROC SURF

CAMP
SARL AU

حي تيسال  ين تمربغت تكادير 

بلسجل بلأجالي :13537 ب تكادير

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بأاليخ)28))ي ن  2022،)تقرل ما يلي):

من) بجأماع ة  حصة  (216 نقل)

مجم ع بلحصص بململ كة من طرف)

بلس د دل ل بلقباج كالأالي):
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تمين) بلس د  لفائدة  حصة  (72

ياسين بلقباج.

ياسين) بلس د  لفائدة  حصة  (72

بلقباج.

إيرين) بلس دة  لفائدة  حصة  (72

مالي ف لد ن.

بلقباج) دل ل  بلس د  على  بإلبقاء)

كمسير للشركة.

ذبت) شركة  من  بلشركة  تح يل 

بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  بلى  بل ح د 

بملحد دة.

تغ ير بلبند بلسادس  بلسابعمن)

بلنظام برسا�سي.

دل ل) للس د  بالجأماعي  بإلمضاء)

بلقباج.

بملحكمة) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 

تغسطس) (25 في) بأكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118126.
للب ان  بإلشالة

386 P

STE LARDHI IMMO
شركة محد دة بملسؤ ل ة

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

19)سبأمبر)2022)بأكادير قرل شركاء)

  LARDHI IMMO SARL شركة)

ما يلي):

ملك) في  حصة  (1900 تف يت)

بلس د بلحسين اللك  للس د بلده مي)

عز ز.

مسيرب) عز ز  بلده مي  تع ين 

جديدب.

إسناد حق بلأ ق ع بلفردي للس د)

بلده مي عز ز.

من) (23 (07 (،06 بلبن د) تغ ير 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بأكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

2022،)تحت لقم) 19)سبأمبر) بأاليخ)

.118282
للخالصة  بلأذكير

387 P

SOCIETE SAV PLASTIC
SARL AU

تف يت بلحصص بإلجأماع ة                       
بمقأ�سى بلجمع بلعام غير بلعادي)
 2022 سبأمبر) (19 بأاليخ) بملنعقد 
لشركة صاف بالسأك ش م م)،)تقرل)

مايلي):
تمت بملصادقة على تف يت)1000 
حصة بجأماع ة بلتي يمألكها بلس د)
بلريحاني هشام من بلشركة،) ذلك)

لفائدة بلس د تتشنات إسماع ل.
إسماع ل) تتشنات  بلس د  قب 2 
مع) بلشركة،)   في  جديدة  كشريك 
بلجديدة) بلحصص  هذه  إصدبل 
بلنح ) على  بلشركة  لتسما2  يصبح 

بلأالي):
إسماع ل))))))))) تتشنات  بلس د 

1000))حصة.
))))))))بملجم ع)1000)حصة.

هشام) بلريحاني  بلس د  إسأقالة 
من بلشركة،) تع ين بلس د تتشنات)
للشركة) جديدب  مسيرب  إسماع ل 
كامل) منحه  مع  محد دة  غير  لفترة 
بلعق د) جم ع  ت ق ع  في  بلصالح ة 

 كذب بلرس م بلبنك ة.
من) (16 (7 (6 بلفص 2) تعديل 

بلقان ن برسا�سي للشركة.))
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بلضبط باملحكمة))بإلبأدبئ ة بإنزكان)
2022،)تحت لقم) 29)سبأمبر) بأاليخ)
لأجالي) بلسجل  لقم  (1896/2022

.18025
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PROMO SOUSS
SARL

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركاء) قرل  باكادير  (2022 22)ماي)
 PROMO SOUSS SARL شركة)

ما يلي):
بإلقربل ب فاة بلس د ببن بلطاهر)

مصطفى.
بل لثة) لفائدة  بلحصص  تح يل 

 ت زيع بلحصص):)

بلكريم)) عبد  بلطاهر  ببن  بلس د 

583))حصة)58.300)دلهم.

 583 زكرياء) بلطاهر  ببن  بلس د 

حصة))58.300)دلهم.

250حصة)) بلس دة بنسعمر م نة)

بلطاهر) ببن  دلهم.بلس دة  (25.000

ل 9نة)600)حصة)60.000)دلهم.

 292 تما2) بلطاهر  ببن  بلس دة 

حصة)29.200)دلهم.

 292 إكربم) بلطاهر  ببن  بلس دة 

حصة))29.200)دلهم.

بلس د ببن بلطاهر عبد بللط ف)

800)حصة)80.000)دلهم.

 600 سهام) بلطاهر  ببن  بلس دة 

حصة))60.000)دلهم.

عبد) بلطاهر  ببن  بلس د  تع ين 

عبد) بلطاهر  ببن  بللط ف  بلس د 

بسناد) مشالك  مدير  بصفة  بلكريم 

حق بلأ ق ع بملشترك.

من) (22 (،07 (،06 بلبند) تغ ير 

بلقان ن بالسا�سي.

باليدبع) تم  (: بلقان ني) باليدبع 

باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلقان ني 

ماي) (22 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022،)تحت لقم)118617.
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STE SOUSS CARS
SARL

لتس مالها : 1.000.000 دلهم

بملقر بالجأماعي: لقم 179 دلب 

ب م ل د حي  فا بكادير

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

ش.م.م) »س س كال«) شركة) لشركاء)
بملؤلخ بأاليخ)19)شتنبر)2022،)تقرل)

ما يلي:

بمل بفقة على ب ع حصص بلس دة)

ياسين) بلس د  لصالح  ت 9الي  نزهة 

ح مي.

ح مي) ياسين  بلس د  تعين  تم 

غير) ملدة  للشركة  مسيرب  ح دب 

لجم ع) بل ح د  بأ ق عه  محد دة 

بلبن ك) بها,مع  بملأعلقة  برعما2 

 بله ئات بملال ة  بإلدبلية.

من) (13 (7 (،6 بلفص 2) تعديل 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

بلجديد) برسا�سي  بلقان ن  تبني 

للشركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة من)

بلشريك بل ح د)»س س كال«.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  لقد 

بأاليخ) بأڭادير  بلأجالية  بملحكمة 

لقم) تحت  (،2022 28)سبأمبر)

.118608

390 P

STE SOGIMEL
SARL

تف يت حصص  تح يل بملقر 
بالجأماعي   تغ ير بملسير

بـمقأ�سى بلجمع بلعام))بالسأثنائي))

سبأمبر) (2 بـأـاليـخ) بملنعقد  للشركاء)

2022،))تم بالتفاق على ما يلي):

تف يت بلحصص بالجأماع ة على)

بلشكل بلأالي):

عبد) بلهجة  للس د  سهم  (83

بلب ضة) بلس دة  لصالح  بللط ف 

بسماء.

ي نس) ب جين  للس د  سهم  (82

لصالح بلس دة بلب ضة بسماء.

82)حصة بجأماع ة للس د بلهجة)

عبد بللط ف لصالح بلس دة  تربح)

حنان.

83)سهما من بلس د ب جين ي نس)

لصالح بلس دة  تربح حنان.

بلهجة عبد) ( سهم من بلس د) (83

بحم ) ( بلس دة) لصالح  بللط ف 

بم مة.

)من بلس د ب جين ي نس)
ً
83)سهما

لصالح بلس دة تحم  تم مة.

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

س دي) حي  (317 لقم) ب  بل ك  إلى 

سع د دلبلكة ركادير.

عبد) بلهجة  بملسير  بسأقالة 

بللط ف من تس ير بلشركة.

حنان) بلس دة  تربح  تع ين 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 
مسيرة  ح دة) (JE302220 لقم)

جديدة للشركة ملدة غير محددة.
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بإلدبلي) بملنفرد  بإلمضاء) تخ يل 
بل ح دة) للمسيرة   بلبنكي  بملالي 

بلس دة  تربح حنان).
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بلضبط لدى ه ئة بملحكمة بلأجالية))
118623) ذلك) ( تحت لقم) ( باكادير)

بأاليخ)29)سبأمبر)2022.  
من تجل بلنسخة  بلب ان

391 P

PALAIS DU SUD CARS
تعديل في بلشركة 

بلعام)))) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ)29)سبأمبر)2022،)تم بلأعديل)

بلأال ة):
 PALAIS DU شركة) (: بلتسم ة)

.SUD CARS
بلس دة) بلشركة  بملسير  بسأقالة 
حف ط) بلس د  بلكان  تع ين  سعاد 

شن تي.
تف يت)500)من بسهم بلشركة من)
بلس د) بلى  بنجال  عبدبلقادل  بلس د 

عبدهللا شن تي.
من) بلشركة  تسير  (: بلـتسـ ـ ـــر)
طرف بلس د حف ط شن تي),بلبطاقة)
تم) لقد  (.JE192627لقم بل طن ة 
بملحكمة) لدى  بلقان ني  بإليدبع 
بلأجالية بكاديربلسجل بلأجالي لقم)

33617)بكادير.
392 P

 MY4TRANS 
 SARL

مقرها بالجأماعي : د بل بيت دب د 
جماعة بلصفا بشأ كة بيت باها 

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلجمع) بنعقد  (،2022 12)سبأمبر)

بلعام بالسأثنائي   تقرل ما يلي):
تف يت بلس د مصطفى ب دلبل 2)
333.32))حصة من مجم ع حصصه)
لفائدة كل من بلس د بشباني محمد)
مناصفة) بشباني  ي سف   بلس د 

ب نهما.
بل ثائق) جم ع  ت ق ع  تف يض 

 بملستندبت  بلش كات بلبنك ة))2):)

بشباني  بلس د) محمد  بلس د 

ي سف بشباني.

بلجديد) برسا�سي  بلنظام  قب 2 

للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

  2022 سبأمبر) (28 بأاليخ) بانزكان 

تحت لقم)1882.
للخالصة  بلب ان

393 P

 NGTECA 
شركة محد دة بملسؤ ل ة

ذبت بلشريك بل ح د

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

قرل) (،2022 ي ن  ) (23 في) بملؤلخ 

مساهم ب بلشركة ما يلي):

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

شأ كة) بلفاع  يفن  بكند  د بل  (: إلى))

بيت باها.

تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة من)

شركة محد دة بملسؤ ل ة بلى شركة)

محد دة بملسؤ ل ة بلشريك بل ح د.

تح ين بلقان ن بالسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

2022)تحت) 3)تكأ 9ر) ( باكادير بأاليخ)

لقم)118663.
للخالصة  بلأذكير

394 P

GOLDEN WAY BUSINESS
SARL AU

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

تغسطس) (30 ( بأاليخ) بالسأثنائي 

2022،))تمت بمل بفقة على مايلي):

تح يل مقر بلشركة.

برج) (82 لقم) (: بلقديم) بلعن بن 

ت منص ل تال دبنت.

لقم) شقة  (: بلجديد) بلعن بن  (

بلقدس) حي  بلخصا�سي  عمالة  (2

تال دبنت.

لقد تم إيدبع محضر بلجمع بلعام)

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بالسأثنائي 

(،2022 سبأمبر) (29 ي م) بأال دبنت 

تحت لقم)622.

395 P

STE JASLIM
SARL AU

بل ح د) بلشريك  قربل  ( بمقأ�سى)

   2022 سبأمبر) (26 بأاليخ) بملؤلخ 

 100 000 لتسمالها) لشركة  بلتي 

مكأب) دلهم بلكائنة بالطابق بلرببع,)
ل بق مام ن ة شالع حسن)) (،53 لقم)

500،)حي بلدبخلة) بلب نعماني ف ش)

بكادير.

))تقرلمايلي):

بلعن بن) إلى  بلشركة  مقر  تح يل 

تغاز ت) (108 تمدب ف) ف ال  بلجديد 

باي تكادير.

تم بنجاز بإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بأكادير بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022،)تحت)
لقم)118683.

396 P

BRIDGE-EQUIP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

شريك  ح د
لتسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي لقم 29 شالع غزة 

حي لياض بلسالم بكادير

RC : 45507

تح يل بملقر بالسا�سي للشركة
بمقأ�سى قربل غير عادي للشريك)

ي ن  ) (17 في) باكادير  بملؤلخ  بل ح د 

2022)تقرل ما يلي)):

تح يل بملقر بالسا�سي للشركة.

تح ين بلنظام بالسا�سي للشركة.

بلقان ني  بلتسج ل) بإليدبع  تم 

بالسجل بلأجالي باملحكمة بلأجالية)

تحت) (2022 30)سبأمبر) الكادير ي م)

عدد)118655.

397 P

  STE  ROFAIDA BERRY
محد دة بملسؤ ل ة لشريك  ح د

بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2)سبأمبر)2022)بأكادير قرل بلشريك)

 STE ROFAIDA لشركة) بل ح د 

BERRY SARL AU))ما يلي):

ســفـــ ــــان) بلس د  بلس د  بسأقالة 

تاكات) سميرة  بلس دة  بــــالي  تع ين 

للشركة  بسناد حق) مسيرة جديدة 

بلأ ق ع بإلدبلي لها.

بلقان ن) من  (23 بلبند) تغ ير 

بالسا�سي للشركة

باليدبع) تم  (: بلقان ني) باليدبع 

باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلقان ني 

سبأمبر) (28 بأاليخ) بأكادير  بلأجالية 

2022،)تحت لقم)118600.
للخالصة  بلأذكير

398 P

RIMAL OULED TEIMA
SARL

س.ت : 3277 تال دبنت

في) بملؤلخ  بملحضر  بمقأ�سى 

تقرل) بأ الد تايمة،) (،2022 13)ي ن  )

ما يلي):)

بسأقالة بلس د دليبينا حسن من)

مهمة بلتس ير.

بلبس طة) بلسادة  بلشركة  يسير 

سع د،) بلسبعي) تكر م  مصطفى،)

ت ق عاتهم) خال2  من  بملحج ب،)

سنأين.) يعطي) ملدة  بملنفصلة،)

تعاله) بملذك ل ن  بملسير ن 

ملدة) (،
ً
شم ال بركثر  صالح اتهم 

إبربه م،) بلخ اط  للسادة:) سنأين،)

بلبس طة مصطفى  ف زي عبد هللا،)

لأمث لهم فقط لدى بربناك بأ ق ع)

على) بأ ق عين  باللتزبم  مع  مشترك،)

لأك ن) برقل من بثنين من بل كالء،)

بلعمل ات بملصرف ة مقب لة.

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

م �سى) س دي  ع اد  بيت  د بل  إلى:)

بلحمري ت الد تايمة.
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بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

 2022 سبأمبر) (21 بأال دبنت بأاليخ)

تحت لقم)1161.

399 P

  WIAM TWIL
تعديل في شــركة

بلعام)))) بلجمع  ( عقد) بمقأ�سى  (
بأاليخ)16)سبأمبر)2022،)تم بلأعديل)

بلأال ة:
بلتسم ة):)شركة  بم))بلط يل.

بلس د) بلشركة  بملسير  بسأقالة 
بلس د) ) تع ين  بلط يل) عبدبلفأاح 

خالد بعطال.
بلشركة) بسهم  من  (500 تف يت)
بلس د) بلى  بعطال  خالد  بلس د  من 

بلحسين عد لي.
من) بلشركة  تسير  (: بلتس ير)
بلبطاقة) طرف بلس د خالد بعطال،)
تم) لقد  (.N197281 لقم) بل طن ة 
بملحكمة) لدى  بلقان ني  بإليدبع 
بلأجالية بكاديربلسجل بلأجالي لقم)

26959)بكادير.
400 P

STE.HAFA SOUSS CARSS
SARL

شركة حفا س س كال
ش.م.م

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
لشركة حفا س س كال ش.م.م بأاليخ)
بإلسأماع) 2022) بعد  سبأمبر) (27

 قربءة بملحضر تقرل ما يلي):
إسأقالة بلس د ببربه م باها من)
منصبه كمسير للشركة  تع ين بلس د)

عماد حفا مسيرب  ح دب للشركة.
بلصالح ات) جم ع  تف يض 
بالشركة) بملأعلقة   بإلمضاءبت 

للس د عماد حفا.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
تحت) (2022 تكأ 9ر) (3 بأكادير بأاليخ)

لقم)118675.
للخالصة  بلأذكير

401 P

 ECOLE MAROCAINE DES
METIERS

بلشركاء) قربل  محضر  بمقأ�سى 
تم) (2022 سبأمبر) (5 بأاليخ) بملنعقد 

بإلتفاق على):
إسأقالة بلس د ب شع ب بل الف)
بلشركة  تع ين) تس ير  مهام  من 
مسيرب) بلعبادي  مصطفى  بلس د 

 ح دب للشركة  تخ يله بإلمضاء.
بلقان ن) من  (23 بلفصل) تعديل 

برسا�سي للشركة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم   قد 
بلضبط لدى ه ئة بملحكمة بلأجالية)
118593) ذلك) لقم) تحت  بأكادير 

بأاليخ)27)سبأمبر)2022.
من تجل بلنسخة  بلب ان

402 P

   STE.ATAOUHID CHANGE
إقامة بلزيأ ن محل لقم 19 شالع 

تم أال تك ين تكادير
بلعادي) غير  بلعام  بلجمع  خال2 
تم) (2022 سبأمبر) (16 ي م) بملنعقد 
بتخاذ بلقربل بشأن بلأغ يربت بلأال ة):)

 -1إسأقالة  تع ين بإلدبلة:)
إسأقالة) بلعام  بإلجأماع  يقبل 
بإلدبلة) من  صالح  جغا ي  بلس د 
 يعطيها إبربء)ذمة كاملة  نهائ ة ط ب2)
بلفترة بلتي كان خاللها مديًرب للشركة.
بلشركة) إدبلة  ستأم  (، لذلك) نت جة 
فقط من قبل بلس د ب جمعة لشكر)

لفترة غير محددة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر)) (2 ( بأاليخ) ( باكادير) بلأجالية 

تحت لقم)118686.
403 P

    STE  ALIMANE TOURS   
 SARL.AU

بلسجل بلأجالي : 23221
تعديل

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)
15)سبأمبر2022)قرل مايلي:)

إسأقالة بلس د محمد ب جدبع) (-
خديجة) بلس دة  بإلدبلة  تع ين  من 

جاف مسيرة جديدة للشركة.

-تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط 

بأاليخ (118692 لقم) تحت   بأكادير 

 2)تكأ 9ر2022.

404 P

 STE  AGADIR VIP EL

 MOUJAHYD
SARL AU

MODIFICATION
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى  (

سبأمبر2022) بلدي ثم) (12 بملنعقد)

بم جبه إحدبت تغ يربت))):))))))))))))))))

بلس د بملالكي سع د) ( إسأقالة) (-

من منصبه كمسير.)

بملجاهد) محمد  بلس د  -تع ين 

كمسير  ح د للشركة.

بلقان ني باملحكمة)) ( بال يدبع) ( -ثم)

بلأجالية بأكادير في)29)سبأمبر2022 

تحت)))لقم))118632  . 

405 P

STE. MAZAKI
شركة مزكي

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد

لقم بلسجل بلأجالي : 51509

بملقر بإلجأماعي : عمالة 1 بلطابق ب 

131 بل فاق بنسركال  تكادير

 6 ب) بملؤلخ  بلعقد  بمقأ�سى 

سبأمبر)2022)تم تقرير ما يلي):

تع ين بلس د عقي ياسين بلحامل)

 J223561 لبطاقة بلأعريف بل طن ة)

غير) ملدة  للشركة  مساعد  مسير 

محد دة مع صالح ات بلأ ق ع بشكل)

منفرد في بلحسابات بلبنك ة للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ)

.118527

406 P

شركة انيفير بريمور
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتسما2 بلشركة : 5.000.000.00 

دلهم

بملقر بإلجأماعي : لقم 863 بملنطقة 

بلصناع ة آيت مل 2

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بملسجل بانزكان) (2022 سبأمبر) (22  

بأاليخ)22)سبأمبر)2022) بلذي ترتب)

عنه ما يلي):

إعأماد) يأم  (: بإلجأماعي) بلأ ق ع 

بلأ ق ع بإلجأماعي للشركاء)في تس ير)

شركة بن فير بريم  على بلشكل بلأالي):

بلأ ق ع) بلبنك ة  بملعامالت  في 

بملنفرد رحد بلشريكين بلس د هشام)

بزيدي ت  بلس د ببربه م بلك حل.

بلأ ق ع) (: في باقي بل ثائق بإلدبلية)

بملزد ج لكال بلشريكين بلس د هشام)

بزيدي  بلس د ببربه م بلك حل.

باملحكمة) (: بلقان ني) باليدبع  تم 

  1960 بانزكان تحت لقم) ( بإلبأدبئ ة)

بأاليخ)30)تغسطس2022.

407 P

STE  MIM RENT CARS
  SARL AU 

محد دة بملسؤ ل ة لشريك  ح د  

بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

قرل) بأكادير  (2022 سبأمبر) (06  

 STE  MIM((بلشريك بل ح د لشركة

RENT CARS SARL AU))ما يلي):

منير) للس د  بلأ ق ع  حق  إسناد 

ب حكين ت  للس د بلعربي ب حكين.

بلقان ن) من  (22 بلبند) تغ ير 

برسا�سي للشركة.

بإليدبع) تم  بلقان ني:) بإليدبع 

بلضبط) بكأابة  بلقان ني 

بأاليخ بأكادير  بلأجالية   باملحكمة 

تحت) ( سبأمبر2022) (29  

لقم118619.
للخالصة  بلأذكير)

408 P
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شركة بلو سمك
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

من شريك  بحد
عام) جمع  محضر  بم جب  ()1
بسأثنائي عقد ي م)20)سبأمبر2022 

تقرل ما يلي):)
»بل  سمك«)شركة) -تلتزم شركة) (
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة من شريك)
للس د) بملنفصل  بالأ ق ع   بحد 
بمهري ي نس  بلس د بمهري لش د في)
بملفأ حة) بلبنك ة  بلحسابات  جم ع 

باسم بلشركة.
من) (9 بلبند) -) 9الأالي تم تعديل 

بلقان ن برسا�سي.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  2(تم 
بإلبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بأاليخ (2883 لقم) تحت   بالع  ن 

 28)سبأمبر2022.
للخالصة  بلب ان

409 P

  STE THREE STARS TRANS
SARL.AU

RC :21883
تعديل

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)
27)سبأمبر2022)))قرل ما يلي):

من) بلشركة  لتسما2  في  -بلزيادة 
000.00 100))دلهم بلى)200000.00 

دلهم).
-تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.
بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 
بإلبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
بأاليخ (1919 لقم) تحت  (  بإنزكان)

 3)تكأ 9ر2022.
410 P

 STE TIMITRAV   
SARL AU

محد دة بملسؤ ل ة ش. 
بلزيادة في لتسما2 بلشركة
 تعديل بلهدف بإلجأماعي

))بمقأ�سى عقد عرفي بأاليخ فاتح)
شريك) قرل  ب لزبزبت,) (2021 مالس)
شركة))TIMITRAV SARL AU)ما يلي:

من) بلشركة  لتسما2  زيادة 
100.000.00)د.م ب)600.000,00د.م)

ل صبح))700.000,00د.م.
تعديل بلهدف بإلجأماعي للشركة)
نشاط) بإلعأبال  بعين  برخذ  مع 

بلأدب 2 كنشاط ثان.
من بلقان ن) (7,  6 ( تغ ير بلبندين)

برسا�سي.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
باملحكمة) بلضبط  بكأابة  بلقان ني 
بأاليخ في  لزبزبت   بإلبأدبئ ة 

3)سبأمبر2021))تحت لقم))296.
للخالصة  بلأذكير)

411 P

شركة  اوز تصدير 
 ش.م.م ذبت شريك  بحد

لتسمالها:   100.000,00 دلهم
مقرها بإلجأماعي: بلطابق بلأاني لقم 
02-2585 حي ت ل ال ت ك ين  بكادير

زيادة لتسما2 بلشركة 
قربل) محضر  بـمـ جـب  (– (1
تبريل) (15 بـأـاليـخ) ( بل ح د) بلشريك 

2022)تم بإلتفاق على ما يلي):
بلشركة) لتسما2  من  -بلزيادة 
 ذلك بزيادة مبلغ)900.000.00)دلهم)
بأع يضه بالحساب بلجالي للشريك)
بلرتسما2) مبلغ  ل صبح  بل ح د 

بإلجأماعي))1.000.000.00)دلهم).
من) (7 (6 بلفصلين) -تعديل 

بلقان ن برسا�سي للشركة.
-2) قد تم بإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى ه ئة بملحكمة بلأجالية)
118635) ذلك) ( لقم) تحت  باكادير 

بأاليخ)29)سبأمبر2022 .
412 P

 GALOIS TRAVAUX  شركة  
ش.م.م ذبت شريك  بحد

لتسمالها : 1.000.000,00دلهم
مقرها بإلجأماعي: زنقة 12 حي بئر 

بنزلبن طان طان
زيادة لتسما2 بلشركة 

1)–)بـمـ جـب محضر قربل بلشريك)
20)سبأمبر2022)تم) بـأـاليـخ) ( بل ح د)

بإلتفاق على ما يلي):

بمبلغ) بلشركة  ما2  لتس  زيادة 
تلف) )تسعمائة  دلهم) (900.000,00
دلهم()))نقدب  9ذلك بإصدبل)90.000 
إجأماع ة) حصة  تلف() )تسعين 
جديدة بق مة)100)دلهم لكل حصة)
 تن هذه بلزيادة في لتس بملا2 لم يأم)
تحريرها إال بنسبة)٪25)) 9ذلك يرتفع)
 100.000,00 لتس ما2 بلشركة من)
دلهم))مائة تلف()إلى)1.000.000,00  

دلهم))مل  ن دلهم(.
-تعديل بلقان ن برسا�سي.

بلقان ني) بإليدبع  تم  -2) قد 
بملحكمة) ه ئة  لدى  بلضبط  بكأابة 
لقم) تحت  طان  بطان  بإلبأدبئ ة 
تكأ 9ر) (3 ) ذلك بأاليخ) (2022/165

 . 2022
من تجل بلنسخة

 بلب ان

413 P

ف نت ك نصاي ش.م.م.
                IF:(06(92(89(18
                 RC:(14(009   

TP:(48(15(13(14  
 TEL:(05(28(21(30(08

شقة)03)لقم)60)شالع مسع د  فقا ي بلسالم)
بكاديربلعن بن

STE.CUIPRO
تعديل 

ش.م.م  
بلجمع) محضر  بمقأ�سى 
بأاليخ بملؤلخ  بإلسأثنائي   بلعام 
) بملسجل) تغسطس2022) (10  
لقم) تغسطس2022) (23 باكدير ي م)
 2022002977212067 بلتسج ل)

تقرلمايلي):
زيادة لتس بملا2)):))زيادة لتس بملا2)
 700.000.00 إلى) (300.000.00 من)

دلهم.
بشكل) ملزمة  بلشركة  سأك ن 
عبد) ناجي  بلس د  بأ ق ع  قان ني 

بلفأاح.))
كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (30 ي م)

. 118633
414 P

 UNION ESP-MAROC
SARL/AU

بل ك 7 لقم 36 تامزبلت شرق آيت 
مل 2 إنزكان

بلسجل بلأجالي  : 8573 بإنزكان
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بأاليخ)21))ي ل  )2022،)تقرل ما يلي)):
بلبضائع) نقل  نشاط  -إضافة 

لحساب بلغير.
-منح بلسلط لإلجربءبت).

بملحكمة) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 
تغسطس) (5 في) بإنزكان  بإلبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1512
للب ان  بالشالة

)بلتس ير

415 P

STE O&A NEGOCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي: بلشقة 
لقم 1 بلطابق بر 2 عمالة حنين 

على بلطريق بل طن ة لقم 1 بجانب 
بلفحص  بلأقني مركز س دي ب بي 

شأ كة آيت باها بملغرب
تغ ير نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
19655بنزكان

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)09)سبأمبر)2022تم):

1.إضافة نشاط للشركة:
-1حفر بآلبال مع محرك م كان كي.

-2)خدمات بلبناء) تخرى.
-3خدمة تعطا2 بلشاحنات.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  2.تم 
30)سبأمبر) بإلبأدبئ ة بإنزكان بأاليخ)

2022)تحت لقم)1900.
416 P

شركة املرنيزي 
  ش.م.م 

برتسما2 قدله: 10.000.00 دلهم
 بل ك –ت- لقم 131 مكرل حي بملسيرة 

بيت مل 2 بنزكان   
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 2 بأاليخ) بملنعقد  بإلسأثنائي 
بملصادقة) تمت  (، سبأمبر2022)

باإلجماع على بملقترحات بآلت ة):



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19282

بإلجأماعي) بلنشاط  -تحديد 

للشركة ف ما يلي):

إصالح بلأاكغربف.))))))))))))))))))))))))))

-)تحديث بلق بنين.))

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  ثم 

 30 بأاليخ) ( ( ( بانزكان) بإلبأدبئ ة 

(: لقم) عدد  تحت  ( سبأمبر2022)

.1906/2022
مقأطف قصد بإلشهال

417 P

شركة جب ڭولدن فيش
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

عام) جمع  محضر  1(بم جب 

إسأثنائي عقد ي م)15)سبأمبر2022 

تقرل ما يلي):)

لحساب) بلبضائع  نقل  -إضافة 

لشركة) بإلجأماعي  للنشاط  بلغير 

ذبت) شركة  فيش«) ڭ لدن  »جب 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

من) (3 بلبند) -) 9الأالي تم تعديل 

بلقان ن برسا�سي.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  2(تم 

بإلبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

بأاليخ) (2882 لقم) تحت   بالع  ن 

28)سبأمبر2022.
للخالصة  بلب ان

418 P

حسابات بدم م ش.م.م

معأمد من طرف بلد لة

336)شالع بملقا مة بيت مل 2

بلهاتف):)0002 22 0528

)بلفاكس):)16 92 22 0528

 STE.AL HIKMA PIECES

 AUTOS
 SARL

بملقر بإلجأماعي : بلطابق بلسفلي 
لقم 922 بلحي بلصناعي بيت مل 2

فـأـح فـرع جديد للشركة
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى  (

 AL HIKMA لشركة) بإلسأثنائي 

ي م بملنعقد  (PIECES AUTOS 

 7)سبأمبر)2022)تقرل ما يلي):

فأح فرع جديد للشركة بالعن بن)
كربج بالطابق بلسفلي بل ك) (: بلأالي)
تك ين) بنزلبن  بئر  حي  (A8 زنقة) (11

بكادير.
غ ال) قطع  ب ع  (: بلنشاط)

 إكسس بلبت بلس البت.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
باكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
لقم) ( تحت) تكأ 9ر2022) (3 ي م)
(: بلأجالي) بلسجل  ) لقم  (118676

. 53059
419 P

    شركـة نجاح انتريورس
 ش.م.م

NAJAH INTERIORS SARL
إقامةبلجامعةبلطابق بلثاني 

لقم126/2،شالع بملنص لبلذهبي 
بكادير 

بلسجل بلأجالي لقم  : 25587 
بكادير

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بإلسأثنائي بملؤلخ بأاليخ)))20)ن فمبر)
نجاح) شركة  شركاء) قرل  (،2021

بنتري لس ش.م).م مايلي):
بملأ بجد) بلشركة  فرع  غلق  (-
شالع) (،91 لقم) (: بلأالي) بالعن بن 

بملقا مة تكادير.
بلعن بن) إلى  بلشركة  تغ ير مقر  (-
91)،)شالع بملقا مة) بلأالي:)محل لقم)

بكادير.
من) ( لقم2) بلفصل  تعديل  (-

بلقان ن برسا�سي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تـم 
عدد))) تحت  باكادير  بلأجالية 

118677بأاليخ))3)تكأ 9ر2022 . 
420 P

 SOCIETE  PHARMACIE
 OUMELOUL

SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

للشريك بل ح د
 لتسمالها : 2566.000.00 دلهم

  6 شالع م الي عبدهللا ، ب  كري، 
شأ كة آيت باها 

س.ت: 26629
بمقأ�سى محضر بلجمع بلعام غير)

بلعادي،)فقد تقرل ما يلي):

من ( بلشركة) ( إسم) تغ ير  (.1
 SOCIETE LAHCEN OFFICINALE
 SOCIETE إلى) (SARL AU
 PHARMACIE OUMELOUL SARL

. AU
برسا�سي) بلنظام  2.تعديل 

للشركة.
للق ام) بلصالح ات  3.إعطاء)

باإلجربءبت بلقان ن ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
سبأمبر) (29 ي م) إلنزكان  بإلبأدبئ ة 

2022)تحت عدد)1892 .
421 P

 SOCIETE GRANDE
PHARMACIE AIT BAHA

SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

للشريك بل ح د
 لتسمالها :  2126.000.00 دلهم

75 شالع محمد 5 بيت باها،إقل م  
شأ كة آيت باها
س.ت : 26651

بمقأ�سى محضر بلجمع بلعام غير)
بلعادي،)فقد تقرل ما يلي:

من ( بلشركة) إسم  1.تغ ير 
 SOCIETE PHARMACIE AIT BAHA
 SOCIETE GRANDE إلى) (SARL AU
 PHARMACIE AIT BAHA SARL

. AU
برسا�سي) بلنظام  2.تعديل 

للشركة.
للق ام) بلصالح ات  3.إعطاء)

باإلجربءبت بلقان ن ة.
بلقان ني) بإليدبع  تم 
ي م) إلنزكان   باملحكمةبإلبأدبئ ة 

28)سبأمبر)2022)تحت عدد)1881.
422 P

 STE.SOGIHO
 SARL

 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها بإلجأماعي : 1.250.000,00 

دلهم
مقرها بإلجأماعي : لقم 101، شالع 

بلحسن بلثاني، تكادير 
إعطاء حق بلتس ير بلحر

رصل تجالي إلقامة س اح ة

 )I)بمل ض ع:
05)سبأمبر) بمقأ�سى عقد بأاليخ)
س جيه ،) شركة  تعطي  (،2022
بلقان ني) مسيرها  طرف  من  ممثلة 
بلحامل لبطاقة) بلس د ببنهم  بريك،)
821620ج،) (: بلأعريف بل طن ة لقم)
بلأجالي) لألصل  بلحر  بلتس ير  حق 
لإلقامة بلس اح ة بما في ذلك مبنى)
تحت) برل�سي  بلطابق  في  تجالي 

بلعالمة بلأجالية إقامة تسكا بلكائنة)

شالع) (،101 لقم) (: بآلتي) بالعن بن 

للشركة) تكادير،) بلثاني،) بلحسن 

ممثلة من) بملسماة عب د بلس اح ة،)

طرف بلس دة ك ك س مريم بلحاملة)

(: لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

160896ج ب.

حق) إعطاء) تم  بلعقد:) مدة  (II(

بلتس ير بلحر هذب ملدة عشر سن بت)

بإتفاق) للأجديد  قابلة  مأأال ة،)

بملمأدة) للفترة  بملدة،) لنفس  ضمني 

 31 إلى غاية) من فاتح سبأمبر2022)

تغسطس2032.

423 P

CABINET SAB CONSULTING

BERRYMAX
SARL 

Au(capital(de : 100 000,00 DHS

 ICE : 003086004000019

  RC : 51681 

IF : 52500402

بإلعالن عن تغ ير م عد نهاية بلسنة 
بلأجالية

للجمع) بلضبط  ملحضر  طبقا 

 26 بلعام بإلسأثنائي للشركة بأاليخ)

سبأمبر2022)تقرلمايلي:)

-)تغ ير م عد نهاية بلسنة بلأجالية)

من))31)ديسمبر بلى)30)ي ن  .

بلضبط) كاتب  لدى  بإليدبع  ثم 

بأاليخ بأكادير  بلأجالية   للمحكمة 

 29)سبأمبر))2022)لقم118616  .

424 P
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 ENTREPRISE REDA
SARL A.U

بأاليخ بملؤلخ  بلعقد   بمج ب 
بملشالك) قرل  (2020 سبأمبر) (28  

بملنفرد للشركة ما يلي):
تح يل ملقر بإلجأماعي للشركة.

من لقم)721)تمل)5)بملسيرة ح.ي.م)
بملسيرة) (260 لقم) (5 إلى تمل) بلر9اط 

بلر9اط.
بلقان ن) بلرببع من  بلفصل  تغ ير 

برسا�سي تبعا لذلك.
بإليدبع) ثم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلضبط) مكأب  لدى  بلقان ني 
بأاليخ بالر9اط  بلأجالية   باملحكمة 
 6)تكأ 9ر))2022)تحت عدد)129209.
425 P

GROUPE AU DERBY
S.A

شركة مساهمة
لتسمالها : 30.000.000.00 دلهم
بلكائن مقرها بالدبلبلب ضاء 27 

شالع بئر تنزلبن 
بلسجل بلأجالي بالدبلبلب ضاء لقم 

72.219
بلأعريف بلجبائي  لقم : 01621290

بلأعريف بلجبائي بمل حد لقم 
001673827000038
قربل إسأمربل بلنشاط
 لغم بلخسائر بملعاينة
ت س ع غرض بلشركة

بم جب مدب لة بأاليخ)5)تغسطس)
غير) بلعامة  بلجمع ة  فإن  (،2022

بلعادية للمساهمين قد قرلت):
 357 بملادة) ملقأض ات  طبقا 
بملأعلق) (17-95 لقم) بلقان ن  من 
تعديله) تم  كما  بملساهمة  بشركات 
بلخسائر) تربكم  بسبب   تكم له 
إلى) (2021 ديسمبر) (31 في) بملرتفعة 
تنه) دلهم  (283.371.092.52 مبلغ)
لغم) للشركة  بملسبق  للحل  دبعي  ال 
بملحاسب ة) بلصاف ة  بل ضع ة  تن 

خاسرة.
ليشمل) بلشركة  غرض  ت س ع 

بلنشاطات بلأال ة):

بإلنجاز،) بلأصم م،) بلدلبسة،)

إكساب) بلطرقات،) إعدبد  بلأنم ة،)

بلعقالية،) بملشاليع  لجم ع  بلق مة 

ب ع) تشكالها،) جم ع  تحت  بلأجزئة 

بلعقالي) بإلنعاش  برلض ة،) بلقطع 

بلب ع،) بلشربء،) تحت جم ع تشكاله،)

بلته ئة  بإلسأغال2 لجم ع بلعقالبت)

لجم ع) بلبناء) بملبن ة،) غير  ت   بملبن ة 

بلكبرى) بارشغا2  بلق ام  بلبنايات،)

بإلسأغال2  بلأدليب)  بلثان ية،)

لجم ع بملشاليع بلس اح ة  بلرياض ة)

 بلترف ه  بإلسترخاء.

تعديل بلفصل بلثالث من بلنظام)

بلشركة) بغرض  بملأعلق  برسا�سي 

نت جة لذلك.

بلقان ني) باإليدبع  بلق ام  تم 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بكأابة 

سبأمبر) (12 بأاليخ) للدبلبلب ضاء)

837298،) تم) لقم) تحت  (2022

بلق ام بالأصريح بالأعديل بالسجل)

لقم) تحت  بل  م  نفس  في  بلأجالي 

29912)من بلسجل بلترت بي.
عن بملسأخلص  بلب انات

426 P

HELAL HOLDING

SARL

لتسمالها : 100.000 دلهم

بلكائن مقرها بلدبل بلب ضاء - ف ال 

22، إقامة بلساحل شالع بلحزبم 

بلكبير، عين بلذئاب

بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء

لقم 76737

بلأعريف بلجبائي لقم 1003253

بلأعريف بلجبائي بمل حد

لقم 001688532000067

 فاة شريكين إثنين
بم جب مدب لة بلجمع ة بلعامة)

ي ن  ) (8 في) بملنعقدة  بلعادية  غير 

2022،)فإن جماعة بلشركاء)قد):

سجلت بأسف  فاة):

بلس د بلحاج ط ب برزلق،)شريك)

بل بقعة) ح اته،) ق د  للشركة  مدبر 

بفاس في)2)ماي)2020.

شريكة)  بلس دة سك نة قادلي،)

بل بقعة) ح اتها،) ق د  بلشركة  في 

بفاس في)8)فبربير)2020.

عاينت تبعا لعقدي بإللبثة،)تيل لة)

حصصهما في بلشركة لفائدة  لثتهما،)

كل  بحد حسب نصيبه في بلتركة.

لذلك) نت جة  بلأعديل،) قرلت 

من) بلسادس  بلسابع  للفصلين 

بالأ بلي) بملأعلقين  بالسا�سي  بلنظام 

بلذي) بلشركة  بالأقدمات  لبسما2 

دلهم) (100.000 بقي محددب في مبلغ)

1000)حصة شركة ذبت) بملقسم إلى)

100)دلهم للحصة بل بحدة،)بمل زعة)

حق قهم) مع  تناسبا  بلشركاء) بين 

بالأ بلي،)تي):

بلساكن) (: برزلق) سع د  بلس د 

بلساحل،) إقامة  بلب ضاء،) بالدبل 

عين) شالع بلحزبم بلكبير،) (،22 ف ال)

بلذئاب)390)حصة.

بلساكن) (: برزلق) حم د  بلس د 

تجزئة) ن بكش ط،) شالع  بفاس،)

 390 (،1 ز ه ل) (،3 جزتة) صباح،)

حصة.

بلساكنة) برزلق،) سعاد  بلس دة 

ب تابت،) ت الد  زنقد  بالر9اط،)

بلس ي�سي،)200)حصة.

بلس دة حنان بربدة بابي،)بلساكنة)

بلساحل،) إقامة  بلب ضاء،) بالدبل 

عين) شالع بلحزبم بلكبير،) (،22 ف ال)

بلذئاب)10)حصص.

بلساكنة) بلس دة سع دة عمالة،)

تجزئة) ن بكش ط،) شالع  بفاس،)

 10 (،1 ز ه ل) (،3 جزتة) صباح،)

حصص.

بملجم ع):)1000)حصة.

تكد بلس د سع د برزلق في مهامه)

كمدبر  بلذي تصبح من بآلن فصاعدب)

»مدبرب  ح دب«)للشركة مع ت فره على)

ت سع بلسلطات.

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
(،2022 ي ل  ) (28 بأاليخ) بلب ضاء)
بلق ام) 832721،) تم  لقم) تحت 
بالأصريح بالعديل بالسجل بلأجالي)
في نفس بل  م تحت لقم)25215)من)

بلسجل بلترت بي.
427 P

LAGUNA TOUR
SARL AU

تـأسـيس شـركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د

بأـاليخ)5)سبأمبر)2022،)تـم  ضـع)
قـانـ ن منظـم لشـركة ذبت بملسؤ ل ة)
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د  ذبت)

بملمـيزبت بلأـال ة):)
  LAGUNA TOUR (: بلتسمـ ة)
ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بل ح د.
بلهـدف):)بلس احة  بلفندقة.

)بلرتسما2):)حدد في مبلغ)100.000  
حصة من) (1000 إلى) دلهم مقسمة 
دلهم لل بحدة م زعة) (100.00 فئة)

كاالتي):)
بلس د لحسن ملج د)1000)حصة.

 1 بالمل) حي  (: بالجـأماعـي) بملـقر 
شالع سمام ط ف ال)2)بلدبخلة.

بلسـ ـد) طـرف  مـن  تـسير  (: بإلدبلة)
لحسن ملج د ملدة غير محددة.

بكـأابة) تـم  (: بلقان ني) باليدبع 
بالبأـدبئ ة) باملحكمة  بلضـبط 
 2022 سبأمبر) (5 بـأاليخ) بالـدبخلة 
بلسجل) (1221/2022 لقـم) تحـت 

بلأجالي)22393.
428 P

LAGOUIRA VERT
SARL AU

تـأسـيس شـركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د

تـم) (،2022 سبأمبر) (27 بأـاليخ)
ذبت) لشـركة  منظـم  قـانـ ن   ضـع 
بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د  ذبت بملمـيزبت بلأـال ة):)
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 LAGOUIRA VERT (: بلتسمـ ة)

ذبت) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

بلشريك بل ح د.

برلب�سي) بسأغال2  (: بلهـدف)

بلفالح ة.

مبلغ) في  حدد  (: بلرتسما2) (

 1000 دلهم مقسمة إلى) ( (100.000

لل بحدة) دلهم  (100 حصة من فئة)

م زعة كاالتي):

 1000 تدلبلين) محمد  بلس د 

حصة.

بملـقر بالجـأماعـي):)حي بكس كسات)
زنقة بئر معطال لقم)36)بلدبخلة.

بلسـ ـد) طـرف  مـن  تـسير  (: بإلدبلة)

محمد تدلبلين ملدة غير محددة.

بكـأابة) تـم  (: بلقان ني) باليدبع 

بالبأـدبئ ة) باملحكمة  بلضـبط 

(،2022 سبأمبر) (29 بالـدبخلة بـأاليخ)

بلسجل) (1591/2022 لقـم) تحـت 

بلأجالي)22627.

429 P

STE VILLA DEL MAR BEACH
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

تاسيس شركة
بأاليخ)12)سبأمبر)2022،)تم  ضع)

قان ن منظم لشركة ذبت بملسؤ ل ة)

بملحد دة  ذبت بملميزبت بلأال ة):

 STE VILLA DEL MAR(:(بلتسم ة

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (،BEACH

محد دة.

بلهدف):)تجالة بالسماك.

بلربسما2):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 بلى) دلهم مقسمة 

م زعة) لل بحدة  دلهم  (100 فئة)

كاالتي):

 500 (..... بالك هللا) م بلد  بلس د 

حصة.

 500 (..... بنزينة) ياسين  بلس د 

حصة.

محمد) شالع  (: بالجأماعي) بملقر 

 52 فاضل بلسماللي حي بلسالم زنقة)
لقم)12)بلدبخلة.

بالدبلة):)تسير من طرف بلس دين)
م بلد بالك هللا  ياسين بنزينة ملدة غير)

محددة.
بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 
بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 
(،2022 سبأمبر) (29 بالدبخلة بأاليخ)
بلسجل) (،2022/1592 لقم) تحت 

بلأجالي لقم)22629.
430 P

STE CASCADE INVEST
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لبسمالها : 100.000 دلهم

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  قرل 
(،2022 تغسطس) (10 ي م)  بملنعقد 

ما يلي):
حصص) تف يت  عن  بعالن 
ممل كة) سهما  (125 ب ع) بجأماع ة 
 MULTIFOOD شركة) طرف  من 
 CASCADE في شركة) (،GROUP S.A
 ATLIV شركة) لصالح  (،INVEST

.INVEST SARL
حصص) تف يت  عن  بعالن 
بجأماع ة ب ع)150)سهما ممل كة من)
في) (،PAR INVEST S.A طرف شركة)
لصالح) (،CASCADE INVEST شركة)

.ATLIV INVEST SARL(شركة
لش د) محمد  بلس د  بسأقالة 
صفري ي من مهامه كمسير مشالك)

.CASCADE INVEST(لشركة
بملشالكين) بملسرين  تاك د 
بلس د لش د بمغر) (: بلسابقين  هم)
 بلس د حم  بلطهرة شف ق)) بلس د)

بين س دة ت ف ق.
تلتزم) بلبنك ة  بلأ قعات  تاك د 
بالأ ق ع) صح ح  بشكل  بلشركة 

بملشترك للمسيرين تعاله.
بلقان ن) تعديل  على  بملصادقة 

بالسا�سي للشركة.
من) سلم  (: ( بلقان ني) باليدبع 
بالر9اط) بلأجالية  بملحكمة  طرف 
2022،)تحت لقم) 13)سبأمبر) بأاليخ)

.D128650
431 P

 STE AS CLIM
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

تاسيس شركة 
بأاليخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تاسيس) ( تم) (،2022 تغسطس) (22  

محد دة،) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بالخصائص بلأال ة):

.STE AS CLIM(:(بلتسم ة بلشركة

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

مسؤ ل ة محد دة،)ش.ذ.م.م.

غرض بلشركة):)بلأك  ف بله بئي)

بلأدفئة) بلصحي،)  بلترص ص 

بملركزية.

شالع) (15 (: بالجأماعي) بملقر 

بالبطا2 شقة لقم)2)تكدب2))بلر9اط.

تشغا2 بلبناء) تنشطة) ( (: بلهدف)

مخألفة  بلطاقات بملأجددة.

تم تحديد مدة) ( (: ( بملدة بلشركة)

تق�سى) محد  سنة  (99 في) بلشركة 

بملسبق  كذب) بلحل  حاالت  ماعدب 

حاالت بلأمديد  بلكل  فقا للق بنين)

بلسالية بملفع 2.

تحديد) تم  (: بلشركة) بلربسما2 

لبسما2 بلشركة)100.000)دلهم.

بلخالق) عبد  بلس د  (: بلشركاء)

بأاليخ) بملزدبد  مغربي،)  بلفرمة 

لبطاقة) بلحامل  (،1992 سبأمبر) (5

.A220215(بلأعريف بل طن ة لقم

بلس د سع د زند ل مغربي،)بملزدبد)

1983،بلحامل) مالس) (16 بأاليخ)

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

.CD101207

بلشركة  تلزم) تسير  (: بلتس ير)

بامضاء)بلس د عبد بلخالق بلفرمة في)

ما يأعلق باملسائل بملال ة ت  بالمضاء)

في بملساطر بالدبلية.

تم باليدبع بلقان ني بكأابة ضبط)

بملحكمة بالبأدبئ ة بالر9اط بأاليخ)25 

سبأمبر)2022،)تحت لقم)163009.
بالمضاء

432 P

CHEDID TEXTILE
SARL

برسا�سي) بلقان ن  بمقأ�سى  (- (I
عل ه  بملصحح) بملم�سي  للشركة 
تأسيس) تم  (،2022 ماي) (27 بأاليخ)

شركة ذبت بر صاف بلأال ة):
.CHEDID TEXTILE(:(1)-)بلتسم ة
-)بلشكل بلقان ني):)شركة ذبت) (2

بملسؤ ل ة بملحد دة.
3)-)بملقر بالجأماعي):)13)زنقة تحمد)
بملجاطي،)إقامة برلب،)بلطابق بر 2،)
لقم)8،)حي بملعاليف،)بلدبل بلب ضاء.

دلهم) (100.000 (: لتسمالها) (- (2
م زع على)1000)حصة ق مة بلحصة)

بل بحدة)100)دلهم.
5)-)ت زيع لتس بملا2):

بلس د عزيز بلشديد)1000)حصة.
صناعة) (: بالجأماعي) بلهدف  (- (6
 9 ع  ت زيع جم ع  حدبت برلبسة)

بلجاهزة.
7)-)بلتس ير):)بلس د عزيز بلشديد)

ملدة غير محد دة.
-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (II
بمصلحة) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
 بلسجل بلأجالي لقم)831229)بأاليخ)

20)ي ل  )2022.
433 P

NEW STYLE TEXTILE 
SARL

برسا�سي) بلقان ن  بمقأ�سى  (- (I
للشركة بملم�سي عل ه  بملصحح بأاليخ)
20)فبربير)2022) 22)فبربير)2022،)تم)
تأسيس شركة ذبت بر صاف بلأال ة):

 NEW STYLE (: بلتسم ة) (- (1
.TEXTILE

-)بلشكل بلقان ني):)شركة ذبت) (2
بملسؤ ل ة بملحد دة.

3)-)بملقر بالجأماعي):)13)زنقة تحمد)
بملجاطي،)إقامة برلب،)بلطابق بر 2،)
لقم)8،)حي بملعاليف،)بلدبل بلب ضاء.

دلهم) (100.000 (: لتسمالها) (- (2
م زع على)1000)حصة ق مة بلحص)

بل بحدة)100)دلهم.
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5)-)ت زيع لتس بملا2):
بلس د سف ان بلحنا�سي)1000)حصة.

صناعة) (: بالجأماعي) بلهدف  (- (6
 9 ع  ت زيع جم ع  حدبت برلبسة)

بلجاهزة.
سف ان) بلس د  (: بلتس ير) (- (7

بلحنا�سي ملدة غير محد دة.
-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (II
بمصلحة) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
 بلسجل بلأجالي لقم)831228)بأاليخ)

20)ي ل  )2022.
434 P

 L’ATELIER DU BURGER
RABAT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
 لتسـمــالها : 500.000 دلهــم

بملقر بالجأماعي : إقامة بلرياض، 
بملأجر لقم 6، زب ية شالع بلعرعال 
 شالع بلزيأ ن، حي بلرياض، بلر9اط

سجل تجالي لقم : 125893
بلزيادة  بلنقصان في لتسما2 

بلشركة   تحريره كامال
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I
بالر9اط بـأـاليـخ)1)غشت)2022)قرلت)

بلجمع ة بلعامة للشركاء)ما يلي):)
بملحرل) بلغير  بملأبقي  بملبلغ  تحرير 
 125.000 من لتس بملا2  بلذي يبلغ)
دلهم،)تي بمقدبل)62.500)دلهم لكل)

شريك.
بمل بفقة على تقرير بملصادقة على)

حصر بلحسابات بلجالية للشركاء.
بالجأماعي) بلرتسما2  في  بلزيادة 
بمبلغ)277.000)دلهم من خال2 دمج)
ح ث) به  بملرتبط  بلجالي  بلحساب 
من) بلشركة  لتسما2  ق مة  نقل  تم 
 977.000 ل صبح) دلهم  (500.000
دلهم مما تدى إلى بنشاء)2770)حصة)
100)دلهم) جديًدب بق مة مائة دلهم)

للحصة.
طريق) عن  بلرتسما2  في  نقصان 
بمبلغ) بمللح ظة  بلخسائر  بست عاب 
خفض) دلهم  9الأالي  (277.000
إلى) دلهم  (977.000 من) بملا2  لتس 
 5000 إلى) مقسمة  دلهم  (500.000

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلقان ن) من  (7 (6 بمل بد) تعديل 

برسا�سي.

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

مسائل مخألفة.))

II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

لقم) تحت  (2022 شتنبر) (30 بأاليخ)

.129278

435 P

MANAIO
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة   
لتسمالها  3.000 دلهم

بملقر بالجأماعي: 2 زنقة  بد زيز 

بلطابق بلثالث شقة لقم 7 بكدب2 

بلر9اط 

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)

إنشاء) تم  (،2022 تغسطس) (30

 MANAIO«(بلقان ن برسا�سي لشركة

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (»SARL AU

بلتي) شريك  ح د  ذبت  محد دة 

تأصف كما يلي):

.MANAIO SARL AU(: بسمها)

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك  ح د.
زنقة  بد زيز) (2 مقرها بالجأماعي:)

بكدب2) (7 لقم) شقة  بلثالث  بلطابق 

بلر9اط.

هدفها):)

تس يق بملكمالت بلغذبئ ة  بمل بد)

بلأجم ل ة)؛

بملأعلقة) بلعمل ات  جم ع  إجربء)

بإنشاء) ح ازة  تأجير   ضع  تشغ ل)

بملؤسسات بلتي تأعلق بأحد برنشطة)

بملذك لة سالفا.

سنة تبأدئ من ي م) (99 (: تمدها) (

تسج ل بلشركة في بلسجل بلأجالي.

بلس دة) بلـشركة  تس ـر  بلتس ير:)

لبطاقة) بلحاملة  بلكرش،) مالك 

 EE532872 لقم) بل طن ة  بلأعريف 

 بلتي تقطن ببلج كا.

3.000)دلهم م زعة إلى) لتسمالها:)
30)حصة بجأماع ة بق مة)100)دلهم)

لل بحدة،)كما يلي):))))))))
30)حصة للس دة مالك بلكرش.

تبأدئ في فاتح) بلسنة بملحاسب ة:)
كل) من  دجنبر  (31 في) يناير  تنأهي 
سنة محاسب ة،)باسأثناء)بلسنة بر لى)
بلتي تبأدئ من تاليخ تأسيس بلشركة)

 تنأهي في)31)دجنبر من نفس بلسنة.
بإليدبع) تم  (: بإليدبع بلقان ني)
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلقان ني 
بالر9اط بأاليخ))30)شتنبر)2022)تحت)

سجل تجالي لقم)163135 .
للألخ ص  بلنشر

بملسيرين

436 P

NEYKA DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

 لتسـمــالها : 10.000 دلهــم
بملقر بالجأماعي: 52، بلحي بلصناعي 

بلأقدم، بلر9اط
بلزيادة  بلنقصان في بلرتسما2 

بالجأماعي
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I
بالر9اط بـأـاليـخ)1)غشت)2022)قرلت)

بلجمع ة بلعامة للشركاء)ما يلي):)
م بفقة على تقرير بملصادقة على)

حصر بلحسابات بلجالية للشركاء،
بالجأماعي) بلرتسما2  في  زيادة 
خال2) من  دلهم  (1.985.300 بمبلغ)
بملرتبط) بلجالي  بلحساب  دمج 
لتسما2) ق مة  نقل  تم  ح ث  به 
ل صبح) دلهم  (10.000 من) بلشركة 
1.995.300)دلهم مما تدى إلى بنشاء)
 100 بق مة) جديًدب  حصة  (19.853

دلهم للحصة.
طريق) عن  بلرتسما2  في  نقصان 
بمبلغ) بمللح ظة  بلخسائر  بست عاب 
خفض) دلهم  9الأالي  (1.885.300
دلهم إلى) (1.995.300 لتس بملا2 من)
 1000 إلى) مقسمة  دلهم  (100.000

حصة بق مة)100)للحصة.
للرتسما2) بلجديد  بلأقس م 

بالجأماعي،)100.000)دلهم.

بلقان ن) من  (7 (6 بمل بد) تعديل 
برسا�سي.

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.
مسائل مخألفة.))

II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
لقم) تحت  (2022 شتنبر) (30 بأاليخ)

.129276
437 P

TRANS OUZOUD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لتسمالها : 2.300.000 دلهم

 بملقر بالجأماعي : حي بلشباب، 
عمالة 29، لقم 2، بلر9اط

إعالن تصف ة شركة
بلجمع ة) محضر  بمقأ�سى 
 TRANS لشركة) بالسأثنائ ة  بلعامة 
OUZOUD)شركة في ط ل بلأصف ة)
  2022 تغسطس) (15 بلذي تم بأاليخ)

تقرل ما يلي):
بملصادقة على تقرير بملصفي)؛)

تحديد نت جة بلأصف ة بلنهائ ة)؛)
قربل قفل بلأصف ة)؛)

إبربء)ذمة بملصفي  إنهاء)تف يضه؛
بلأ ك ل للق ام باإلجربءبت بلالزمة.
بإليـدبع) تم  ( بلقان ني:) بإليدبع 
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلقان ني 
بالر9اط))بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)

لقم)129295.
من تجل بلألخ ص  بلنشر

بملصفي

438 P

YOKA SUSHI
SARL

 Société A Responsabilité
Limitée

Au(Capital(De 100.000,00 Dhs
 Siege(Social : 2 Place(Abou(Bakr

Essedik(Mag(N 1 Agdal(Rabat
تحرير لتس بملا2 بلأأسي�سي

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I
بالر9اط بـأـاليـخ)1)غشت)2022)قرلت)

بلجمع ة بلعامة للشركاء)ما يلي):)
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بملحرل) بلغير  بملأبقي  بملبلغ  تحرير 

 75.000 يبلغ) بملا2  بلذي  لتس  من 

دلهم،)تي بمقدبل)37.500)دلهم لكل)

شريك.

تعديل بملادة)6)من بلقان ن برسا�سي.

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.

مسائل مخألفة.))

II)-)تم بإليدبع بلقان ني لدى كأابة)

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

لقم) تحت  (2022 شتنبر) (30 بأاليخ)

.129277

439 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N°32, 3ème GUELIZ -

MARRAKECH

 STE CENTRE DE BIOLOGIE

LABIBIO
SARL AU

ش.ذ.م.م ذبت مساهم  بحد

تأسيس شركة
تم بأاليخ فاتح تكأ 9ر)2022) ضع)

قان ن منظم لشركة باملميزبت بلأال ة):

 STE CENTRE DE (: بلتسم ة)

 BIOLOGIE LABIBIO SARL AU

ش.ذ.م.م ذبت مساهم  بحد.

بلهدف):)مخأبر بلأحل الت بلطب ة.

بملقر بالجأماعي):)تجزئة بلزلقط ني،)

بلطابق)1)لقم)77،)محام د،)مربكش.

في) حدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 

إلى) مقسما  دلهم  (100.000 مبلغ)

1000)حصة من فئة)100)دلهم م زع)

كاآلتي):

بلس د مهدي البيب)1000)حصة.

غير) ملدة  بإلدبلة  تسير  (: بإلدبلة)

مهدي) بلس د  طرف  من  محد دة 

البيب.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 إلى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.

99)سنة ببأدبء) :)حددت في) بملدة)

من تاليخ تأسيس بلشركة.

تم بإليدبع بلقان ني للشركة لدى)

بأاليخ) بمربكش  بلأجالية   بملحكمة 

30)سبأمبر)2022)تحت لقم)139901 

بلأجالي) بالسجل  بلشركة   سجلت 

بمربكش تحت لقم)129367.

440 P

 STE CONSEIL

 CONCEPTION ET TRAVAUX

DE GENIE CIVIL
CCTGC SARL

تأسيس شركة
2022) ضع) ي ن  ) (8 بأاليخ) تم 

قان ن منظم لشركة باملميزبت بلأال ة):

 STE CONSEIL (: بلتسم ة)

 CONCEPTION ET TRAVAUX DE

.GENIE(CIVIL(»CCTGC«(SARL

بلهدف):)

مقا 2 في تعما2 بلبناء) برشغا2)

بملخألفة)؛

بلهندسة بملدن ة.

يعق ب) شالع  (: بالجأماعي) بملقر 

 3 بلطابق) (،3 إقامة برميرة) بملنص ل،)

بلشقة)32)مكرل،)مربكش.

في) حدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 

 500 50.000)دلهم مقسما إلى) مبلغ)

م زعة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

كاآلتي):

بلس د يسرى تلسكي)250)حصة)؛

 250 ملدبيب) سندس  بلس دة 

حصة.

غير) ملدة  بإلدبلة  تسير  (: بإلدبلة)

يسرى) بلس دة  طرف  من  محد دة 

تلسكي  بلس دة سندس ملدبيب.

بلأ ق ع):)بلس دة يسرى تلسكي ت )

بلس دة سندس ملدبيب.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 إلى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.

99)سنة ببأدبء) :)حددت في) بملدة)

من تاليخ تأسيس بلشركة.

تم بإليدبع بلقان ني للشركة لدى)
بأاليخ) بمربكش  بلأجالية   بملحكمة 
 120027 2022)تحت لقم) تكأ 9ر) (5
بلأجالي) بالسجل  بلشركة   سجلت 

بمربكش تحت لقم)129285.
441 P

JBL DESIGN
SARL  AU

 شقة في بلطابق بلثالث باملنز2 

لقم 203، تجزئة بلر نق بلص يرة
RC: 1741

تصف ة بلشركة
بملنعقد) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
بأاليخ)22)ي ل  )2022)باملقر بالجأماعي)
 JBL DESIGN SARL AU لشركة)
بلطابق) في  شقة  ( بمقرها بالجأماعي)
بلثالث باملنز2 لقم207))تجزئة بلر نق)

بلص يرة ما يلي):
 JBL لشركة) بملسبقة  بلأصف ة 

.DESIGN SARL AU
بالعن بن) بلأصف ة  مقر  تحديد 
بلأالي):)شقة في بلطابق بلثالث باملنز2)

لقم207))تجزئة بلر نق بلص يرة.
 Mr LIOTARD بلس د) تسم ة 
    JEAN BATISTE MARIE MAURICE

كمصفي للشركة.
 قد تم بإليدبع باملحكمة بالبأدبئ ة)
تحت) (2022 سبأمبر) (27 بلص يرة في)

لقم)362.
442 P

 SOFIGEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها)100.000)دلهم
لقم)36)شالع عال2 بن بحمد جليز)

)مربكش

EQUILIBRIUM
شركة مجه لة بإلسم

لتسمالها  23.800.000 دلهم
بلقص ل دلب م الي عبد هللا بن 

حسين لقم 2 بملدينة  
مربكش

لقم بلسجل بلأجالي 16.729
تبعا ملحضر مجلس بإلدبلة بأاليخ)

16/09/2022)تم تقرير ما يلي):))

بلأ ق ع بالجأماعي.
بالنسبة) بل  م،) هذب  من  بعأباًلب 
بالشركة،) بملأعلقة  برعما2  لجم ع 
صح ح) بشكل  ملزمة  سأك ن 
بالأ ق ع بلفردي للس دة فانيسا جاي)
بربنس ن)VANESSA BRANSON))؛

ت  بالأ ق ع بملشترك لـ):
بريند) كريست ان  كريم  بلس د 
تملاني) (،Karim IRRGANG بلغنغ)
بلحامل لبطاقة بلأعريف) بلجنس ة،)

.E012052R(لقم
 بلس دة فاطمة بلزهربء)بملشيرح،)
على) بلجنس ة  بلحاصلة  مغر9 ة 
لقم) بل طن ة  بلأعريف  بطاقة 

.E523921
بإليدبع بلقان ني):

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكمة بلأجالية بمربكش)
عدد) تحت  (03/10/2022 ي م)

 .10389
443 P

 SOFIGEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها)100.000)دلهم
لقم)36)شالع عال2 بن بحمد جليز)

)مربكش

SOCIETE FISH STORE
 S.A.R.L

شركــة  فيش صط ل  ش.م.م. 
شــــركــة ذبت مـسؤ لـ ـة مـحد دة 

بلرتسما2 بالجأماعي : 
بملقر بإلجأماعي : لقم 17 بلك كب 
مركز بالمام بلشافعي  زنقة م الي 
بلحسن 1 جنان بلحالتي مربكش 

بلسجل بلأجالي لقم 85565
بلجمع)) مقأض ات  ( بم جب) (- (I
ي ن  ) (30 بملنعقد) بالسأثنائي  بلعام 
فيش) شركة  شركاء) صادق  ( (2022
بلأعديالت) على  ش.م.م  صط ل 

بلأال ة):)
ب ع)2.260)حصة بجأماع ة بثمن)
بلثمن) ل كن  لل بحدة  دلهم  (100
226.000)دلهم))من طرف) ( بإلجمالي)
بلس د) لفائدة  بربدة  سامي  بلس د 
ب ع) لعقد  طبقا  بلحمد �سي  نب ل 

بلحصص بمل قع بين بلطرفين.
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ذبت) شركة  من  بلشركة  مر ل 
ذبت) شركة  إلى  مـحد دة  مـسؤ لـ ـة 

مـسؤ لـ ـة مـحد دة لشريك  ح د.
بعد بسأقالة بلس د))سامي بربدة،)
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
من منصبه كمسير) (،E783376 لقم)
بلشريك) تصبح  للشركة.) مشالك 
بلحمد �سي،) نب ل  بلس د  بل ح د 
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
بملسير) ه   بآلن  (،E781333 لقم)

بل ح د للشركة بملذك لة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (II
بلضبط للمحكمة بلأجالية بمربكش)
تحت) 03/10/2022) ذلك  بأاليخ)

لقم)10390.
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 SOFIGEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها)100.000)دلهم
لقم)36)شالع عال2 بن بحمد جليز)

)مربكش

TOBJIA
شركة مدن ة عقالية

لتسمالها 5.572.600 دلهم
لقم 102 شالع منص ل بلذهبي جليز  

مربكش
لقم بلسجل بلأجالي 12025

بلعام) بلجمع  ملحضر  تبعا 
تم) (27/10/2020 بأاليخ) بالسأثنائي 

تقرير ما يلي):))
بإلعالن ب فاة بلربحلة تم نة آيت)

معطى هللا.
بإلعالن  فاة بملرح م بلسع د آيت)

معطى هللا.
لرتس) بلجديد  بالأ زيع  بإلقربل 

بملا2.
تع ين مدير مشالك جديد.

بلأ ق ع بالجأماعي.
برسا�سي) بلنظام  على  بمل بفقة 

بملعد2.
آيت) تم نة  بملرح مة  -) فاة  (1
بالشركة) حصصها  هللا.) معطى 

بلبالغة))2710()تع د ل لثتها):)
م الي) للس د  حصة  (903

عبد بل بفي بملفتي.

903)حصة للس د زكرياء)بملفتي.

252)حصة للس دة ل لى بملفتي.

252)حصة للس دة بلبات 2 بملفتي.

آيت) بلسع د  بملرح م  -) فاة  (2

معطى هللا.)حصصه بالشركة بلبالغة)

)5220()تع د ل لثتها):)

678)حصة للس دة تم نة بلقباج.

آيت) مف د  للس د  حصة  (1.355

معطى هللا.

آيت) لبنى  للس دة  حصة  (677

معطى هللا.

1.355)حصة للس د لض بن آيت)

معطى هللا.

1.355)حصة للس د محمد تمين)

آيت معطى هللا.

بالجأماعي) بلرتسما2   يبلغ 

مقسمة) ( دلهم) (5.572.600 للشركة)

على)55.726)حصة على بلشكل برتي:

 678 (: بلقباج) تم نة  بلس دة 

حصة:)67.800)دلهم.

 677(: بلس دة لبنى آيت معطى هللا)

حصة):)67.700)دلهم.

(: هللا) معطى  آيت  مف د  بلس د 

1355)حصة):)135.500)دلهم.

هللا) معطى  آيت  لض بن  بلس د 

1.355)حصة):)135.500)دلهم.

بلس د محمد تمين آيت معطى هللا)

:)1.355)حصة):)135.500)دلهم.

((: بلس د م الي عبد بل بفي بملفتي)

903)حصة):)90.300)دلهم.

بلس د زكرياء)بملفتي):)903)حصة):)))))))))))))))))

90.300)دلهم

(((((((((((((((((((((((((((((((: بملفتي) بلبات 2  بلس دة 

252)حصة):))25.200)دلهم.

 225 (: بملهنديز) بلحبيب  بلس د 

حصة):)25.200)دلهم.

 6.968 (: بملهنديز) محمد  بلس د 

حصة)696.800)دلهم.

 6968 (: ( ( بملهنديز) خالد  بلس د 

حصة)696.800)دلهم.

 3285 بملهنديز) نع مة  بلس دة 

حصة)328.500)دلهم.

 3282 (: بملهنديز) بلس دة سام ة 

حصة):)328.200)دلهم.

 3283 ( (: بلس دة حل مة بلحك م)
حصة):)328.300)دلهم.

هللا)))))))))))))))))))))))) معطى  بيت  بم نة  بلس دة 
2710)حصة):)271.000)دلهم.

هللا)))))))))))))))))))))) معطى  بيت  عائشة  بلس دة 
2710)حصة):)271.000)دلهم.

هللا)))))))))))))))))))))))) معطى  بيت  ح اة  بلس دة 
2710)حصة):)271.000)دلهم.

هللا)))))))))))))))))))))) معطى  بيت  بلسع د  بلس د 
5220)حصة):))522.000)دلهم.

بلس د عبد بلرزبق بيت معطى هللا))))))))))))))))
5220)حصة):)522.000)دلهم.

بلس د محمد نج ب بيت معطى)
هللا):)5220)حصة):)522.000)دلهم.

حصة)))))))))))))))) (55.726 (: بملجم ع)
5.572.600)دلهم.

بلعامة) بلجمع ة  بجأماع  تشال 
غير بلعادية إلى  فاة بملسير بملساعد)
هللا،) معطى  آيت  بلسع د  بلربحل 
 عّين بلس د م الي عبد بل بفي بملفتي)
ا جديًدب للشركة لفترة)

ً
مسيًرب مشالك

غير محددة.
صح ح) بشكل  بلشركة  سألتزم 
بجم ع برعما2 بملأعلقة بها بالأ ق ع)
بملهنديز حبيب  للس د  بملشترك 
Habib EL MOUHANDIZ)) بلس د)

م الي عبد بل بفي بملفتي.
برسا�سي) بلنظام  تح ين  (- (3

بلشركة.)
بإليدبع بلقان ني):

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلضبط باملحكمة بلأجالية بمربكش)
عدد) تحت  (22/09/2022 ي م)

 .139670
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 DOMAINE AIT OUALAL
إقفــا2 بلأصف ة 

I)-)إن بلجمع ة بلعامة غير بلعادية)
 2022 تغسطس) فاتح  في  بملنعقدة 
للشركة بملساهمة في ط ل بلأصف ة)
(،»DOMAINE AIT OUALAL«
بلكائن) دلهم،) (300.000 لتسمالها)
)بلس ي�سي(-) بالر9اط) تصف تها  مقر 
)بلسجل) 5،)شالع برميرة اللة مريم،)

بلأجالي.)بلر9اط)108.161(،)قـد):)

بملصفي) تقرير  على  صادقت  (- (1
تصف ة) بعمل ات  حسابات  بملأعلق 
بلشركة  منحأه إبربء)تاما  نهائ ا عن)

مهامه)؛
بلنهائي) بإلقفا2  عاينت  (- (2

لأصف ة بلشركة.
بلقان ني) باإليدبع  بلق ام  تم  (- (II
بملحكمة) لدى  بلضبط  بكأابة 
سبأمبر) (20 بأاليخ) للر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)128.956. 
بملصفــي)

446 P

 STATION MAGRUMES
إقفــا2 بلأصف ة 

I)-)إن بلجمع ة بلعامة غير بلعادية)
 2022 تغسطس) فاتح  في  بملنعقدة 
للشركة بملساهمة في ط ل بلأصف ة)
(،»STATION MAGRUMES«
بلكائن) دلهم،) (300.000 لتسمالها)
)بلس ي�سي(-) بالر9اط) تصف تها  مقر 
)بلسجل) 5،)شالع برميرة اللة مريم،)

بلأجالي.)بلر9اط)108.229(،)قـد):)
بملصفي) تقرير  على  صادقت  (- (1
تصف ة) بعمل ات  حسابات  بملأعلق 
بلشركة  منحأه إبربء)تاما  نهائ ا عن)

مهامه)؛
بلنهائي) بإلقفا2  عاينت  (- (2

لأصف ة بلشركة.
بلقان ني) باإليدبع  بلق ام  تم  (- (II
بملحكمة) لدى  بلضبط  بكأابة 
سبأمبر) (20 بأاليخ) للر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)128.952. 
بملصفــي)

447 P

 STATION CASAGRUMES
إقفــا2 بلأصف ة 

I)-)إن بلجمع ة بلعامة غير بلعادية)
 2022 تغسطس) فاتح  في  بملنعقدة 
للشركة بملساهمة في ط ل بلأصف ة،)
بلكائن) دلهم،) (300.000 لتسمالها)
)بلس ي�سي(-) بالر9اط) تصف تها  مقر 
)بلسجل) 5،)شالع برميرة اللة مريم،)

بلأجالي.)بلر9اط)108.525(،)قـد):)
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بملصفي) تقرير  على  صادقت  (- (1

تصف ة) بعمل ات  حسابات  بملأعلق 

بلشركة  منحأه إبربء)تاما  نهائ ا عن)

مهامه)؛

بلنهائي) بإلقفا2  عاينت  (- (2

لأصف ة بلشركة.

بلقان ني) باإليدبع  بلق ام  تم  (- (II

بملحكمة) لدى  بلضبط  بكأابة 

سبأمبر) (20 بأاليخ) للر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)128.955. 
بملصفــي)

448 P

 BOUTIQUES DOMAINES

AGRICOLES
فأح فرعين تابعين بالر9اط  بلدبل 

بلب ضاء 
بملجأمع) بإلدبلة  مجلس  إن  (- (I

للشركة) (2019 ديسمبر) (16 في)

 BOUTIQUES« لتسم ة) بلحاملة 

DOMAINES AGRICOLES«،)شركة)

دلهم،) (300.000 لسمالها) مساهمة 

بلكائن مقرها بالر9اط))بلس ي�سي()–)

)بلسجل) شالع برميرة اللة مريم) (،5

قد) (،)108.173 بلر9اط) بلأجالي.)

تابعين) فرعين  فأح  على  صادقت 

باملميزبت) بلب ضاء،) بالر9اط  بلدبل 

بلأال ة):

 BOUTIQUES« (: بلتسم ة)

.»DOMAINES AGRICOLES

(– )بلس ي�سي() بلر9اط) بملقر):)

تجزئة دبل  ليدة،)جزتة لقم)32.

(- بلشق() )عين  بلب ضاء) بلدبل 

شالع بملنظر بلعام،)جزتة لقم)33. 

بلشربء،) (: غرض بلشركة)

لجم ع) بالأقس ط  بملأاجرة  بلب ع،)

بملنأجات من تصل بلفالحة  بلفالحة)

كمثل بلف بكه  بلخضر) بلصناع ة،)

بلحل ب ة)  بلحل ب  بملنأجات 

 برجبان  بللح م  مشأقاتها)

 منأجات بلبقالة بلرف عة  منأجات)

تر9 ة برسماك  مشأقاتها.

بملدير):)بلس د بـدل بنيس.

باإليدبعين) بلق ام  تم  (- (II

لدى) بلضبط  بكأابة  بلقان ن ين 

بأاليخ للر9اط  بلأجالية   بملحكمة 

لقم) تحت  (2022 تغسطس) (11  

لدى) بلضبط  127092) 9كأابة 

بلب ضاء) للدبل  بلأجالية  بملحكمة 

تحت لقم) (2022 سبأمبر) (21 بأاليخ)

.838275

III)-)تم ق د بلفرع بلأابع بالسجل)

بأاليخ) بلب ضاء) للدبل   بلأجالي 

21)سبأمبر)2022)تحت لقم)556027 

من بلسجل بلأحل لي.)
مجلس بإلدبلة

449 P

»PROPERTY IMMO
 فاة مـدبـر

تيل لة تركة بلشريك بل ح د
تع ين مدبريين جديدين 

تعديالت نظام ة 
بعأماد شكل شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة مأعددة برشخاص
 إعادة ص اغة بلنظام برسا�سي

بأاليخ قربلبت  بم جب  (- (I 

بلشريك) فإن  (،2022 سبأمبر) (20  

 PROPERTY« لشركة) بل ح د 

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (،»IMMO

لسمالها) بشريك  ح د  محد دة 

100.000)دلهم،)بلكائن مقرها بالدبل)
عبد) بن  عال2  زنقة  (،-71 بلب ضاء)
هللا،)بلطابق بلرببع))بلسجل بلأجالي)

بلدبل بلب ضاء)200.329(،)قد):

بلس د) بملرح م  سجل  فاة  ت)()

بلشريك) بلعلمي،) هللا  عبد  م الي 

بل بقعة) للشركة  بل ح د  بملدبر 

بالدبل) (2022 تغسطس) (20 بأاليخ)

بلب ضاء)؛

ملجم ع) بلتركة  تيل لة  سجل  ب)()

بنسبة) له  بململ كة  حصة  (1.000

لكل  بحد) ()50%( خمسين في بملائة)

من  بلث ه):

بلساكن) بلعلمي،) عمـر  بلس د  (-

)فرنسا() ()Courbevoie( »ك ل9ف ب«)
(Bezons((»20،)زنقة)»دي بيز نT(–

بلساكن) بلس د بدليس بلعلمي،) (-
بالدبل بلب ضاء))دبل ب عزة بلن بصر(-)
إقامة حدبئق بملح ط)2،)ف ال لقم)5.

ج()عين بصفتهما مدبرين جديدين)
 ملدة غير محددة):

-)بلس ـد عمـر بلعلمي
-)بلس د بدليس بلعلمي

لذلك  رسباب) نت جة  عد2  د()
سانحة بلفص 2)6،)7،)15) )26)من)

بلنظام برسا�سي.
شكل) لذلك  نت جة  بعأمد  هـ()
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
بلنظام) برشخاص  كذب  مأعددة 

برسا�سي بملعاد بلص اغة.
تم بلق ام باإليدبع بلقان ني) (– (II
بملحكمة) لدى  بلضبط  بكأابة 
بأاليخ) بلب ضاء) للدبل   بلأجالية 
لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (30

.839755
بملدبــربن))

450 P

AOD HOLDING
 فاة مـدبـر

تيل لة بلتركة
تع ين مدبريين جديدين 

تعديالت نظام ة 
بلعادية) غير  بلعامة  بلجمع ة  إن 
سبأمبر) (19 في) بملنعقدة  للشركاء)
(،»AOD HOLDING«(2022)لشركة
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
بلكائن) دلهم،) (6.223.000 لسمالها)
زنقة) (،71 بلب ضاء) بالدبل  مقرها 
 عال2 بن عبد هللا))بلسجل بلأجالي.

بلدبل بلب ضاء)279.623(،)قد):
بلس د) بملرح م  سجلت  فاة 
م الي عبد هللا بلعلمي،)شريك-)مدبر)
للشركة بل بقعة بأاليخ)20)تغسطس)

2022)بالدبل بلب ضاء)؛
سجلت نهاية حق بالنأفاع بلذي)
مجم ع) تيل لة  تنصبأه  كذب  يثقل 
في) خمسين  بمعد2  حصة  (62.330
من) كل  بحد  لفائدة  ()50%( بملائة)

 بلث ه)؛
بلساكن) بلعلمي  عمـر  بلس د 
)فرنسا() ()Courbevoie( »ك ل9ف ب«)

(Bezons((»20،)زنقة)»دي بيز نT(–

بلساكن) بلعلمي  بدليس  بلس د 

)دبل ب عزة بلن بصر() بالدبل بلب ضاء)

ف ال (،2 بملح ط) حدبئق  إقامة  (- 

لقم)5.

ع نت بصفتهما مدبرين جديدين)

 ملدة غير محددة):

بلس ـد عمـر بلعلمي.

بلس د بدليس بلعلمي.

(،7 عدلت نت جة لذلك بلفص 2)

15) )31)من بلنظام برسا�سي.

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)

 2022 سبأمبر) (30 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839.753.
بملدبــربن

451 P

AOD CONSEIL
 فاة مـدبـر

تع ين مدبريين جديدين 
تعديالت نظام ة 

بم جب قربلبت بأاليخ)20)سبأمبر)

2022،)فإن بلشريك بل ح د لشركة)

ذبت) شركة  (،»AOD CONSEIL«

بشريك  ح د) محد دة  مسؤ ل ة 

بلكائن) دلهم،) (10.000 لسمالها)

زنقة) (،71 بلب ضاء-) بالدبل  مقرها 

عال2 بن عبد هللا))بلسجل بلأجالي.)

بلدبل بلب ضاء)222.623(،)قد):

سجل  فاة بملرح م بلس د م الي)

بلشركة) مدبر  بلعلمي،) هللا  عبد 

 2022 غشت) (20 بأاليخ) بل بقعة 

بالدبل بلب ضاء)؛

جديدين) مدبرين  بصفتهما  عين 

 ملدة غير محد دة):

بلساكن) بلعلمي  عمـر  بلس د 

)فرنسا() ()Courbevoie( »ك ل9ف ب«)

(Bezons((»20،)زنقة)»دي بيز نT(–

بلساكن) بلعلمي  بدليس  بلس د 

بالدبل بلب ضاء))دبل ب عزة بلن بصر(-)

إقامة حدبئق بملح ط)2،)ف ال لقم)5.
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عد2 نت جة لذلك بلفصل)15)من)
سانحة) برسا�سي  رسباب  بلنظام 
بلنظام) من  (22 (7 (،6 بلفص 2)

برسا�سي.
تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
 2022 سبأمبر) (30 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839.752.
بملدبــربن

452 P

FONCIERE LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 500.000 دلهم
بلكائن مقرها : بلدبل بلب ضاء

203، شالع بلزلقط ني
بلطابق بلثالث

بلسجل بلأجالي : 295.113
تف يت حصص شركة

غير) بلعامة  بلجمع ة  بم جب 
بلعادية للشركاء)بملنعقدة في)18)تبريل)

2022،)تمت معاينة  إقربل ما يلي):
بلتي) حصة شركة  (1375 تف يت)
ل حانة«) »فاد   بلس دة) تمألكها 
شركة) لفائدة  (Fadu ROUHANA

DISLOG REAL STATE)؛
بلتي) حصة شركة  (1375 تف يت)
من منح«) »باسل  بلس د) يمألكها 
Bassel MNEIMNEH)لفائدة شركة)

DISLOG REAL STATE)؛
 DISLOG REAL شركة) قب 2 
بلكائن) مساهمة،) شركة  (STATE
بملسطحة) بلب ضاء) بالدبل  مقرها 
بلصناع ة) بملنطقة  بلل جسأك ة،)
بملق دة) ب سك لة،) صالح،) ت الد 
بلب ضاء) للدبل  بلأجالي  بالسجل 
بصفتها شريكا) (526.851 لقم) تحت 

جديدب.
للنظام) بلأالزمي  بلأعديل 

برسا�سي.)
تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
 2022 سبأمبر) (15 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)837809.
453 P

FONCIERE LOGISTIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 500.000 دلهم
بلكائن مقرها : بلدبل بلب ضاء

203، شالع بلزلقط ني
بلطابق بلثالث

بلسجل بلأجالي : 295.113
تف يت حصص شركة

غير) بلعامة  بلجمع ة  بم جب 
بلعادية للشركاء)بملنعقدة في)13)ماي)

2022،)تمت معاينة  إقربل ما يلي):
بلتي) شركة  حصة  (715 تف يت)
يمألكها بلس د عاد2 بصري لفائدة)

شركة)DISLOG REAL STATE)؛
بلتي) حصة شركة  (5500 تف يت)
لفائدة شركة) (WB MEDIA تمألكها)

DISLOG REAL STATE)؛
بلتي) حصة شركة  (1210 تف يت)
 H&S( INVEST( HOLDING تمألكها)
 DISLOG REAL شركة) لفائدة 

STATE)؛
بلتي) شركة  حصة  (825 تف يت)
 HASOFA HOLDING تمألكها)
 DISLOG REAL شركة) لفائدة 

.STATE
بعأماد نظام تسا�سي.)جديد.

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
 2022 سبأمبر) (15 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)837810.
454 P

SELECTIV PATRIMOINE
تك ين شركة مساهمة 

في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 
تم  ضع) (،2022 تغسطس) (22
ت ظ ف) لشركة  برسا�سي  بلنظام 
عقالي بق بعد تس ير مخففة تحت)
شكل شركة مساهمة تكمن مميزبتها)

ف ما يلي):)
(– مساهمـة) شركـة  (: بلشكـل)
شركة ت ظ ف عقالي بق بعد تس ير)

 SPI-RFA(مخففة
 SELECTIV (: بلتسم ة)

.PATRIMOINE

بلغــرض):)ه أة بلأ ظ ف بلجماعي)
بلعقالي.

(– بلب ضاء) بلدبل  (: بلشركة) مقر 
112،)شالع تنفا.)

بملــدة):)99)سنة.
 1.000.000 (: بلشركة) لتسما2 

دلهم.
من فاتح) (: بلسنة بملال ة للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.
 IRG REAL« (: بملأصرفـ ن)
بلس د) طرف  من  بملمثلة  (»ESTATE
ه د«) »ت ماس  بلس د) عم ل،) تمين 

.Thomas HUDE
 IRG REAL« (: بلعـام) بملدير 
بلس د) طرف  من  بملمثلة  (»ESTATE

تمين عم ل.
بلس دة) (: بإلدبلة) مجلس  كاتب 

ياسم نة بـربدة.)
(: بلحسابات) مربقب 
 FIDAROC GRANT« مكأب)
THORNTON«)يمثله بلس د ف صل)

مك بل.
تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
 2022 سبأمبر) (22 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)838689.
بلضبط) بكأابة  بلشركة  ق د  تم 
لدى بملحكمة بلأجالية للدبل بلب ضاء)
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ)

.556.213
455 P

SELECTIV STRATIMMO
تك ين شركة مساهمة 

في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 
تم  ضع) (،2022 تغسطس) (22
ت ظ ف) لشركة  برسا�سي  بلنظام 
عقالي بق بعد تس ير مخففة تحت)
شكل شركة مساهمة تكمن مميزبتها)

ف ما يلي):)
(– مساهمـة) شركـة  (: بلشكـل)
شركة ت ظ ف عقالي بق بعد تس ير)

 SPI-RFA(مخففة
 SELECTIV (: بلتسم ة)

.STRATIMMO

بلغــرض):)ه أة بلأ ظ ف بلجماعي)
بلعقالي.

(– بلب ضاء) بلدبل  (: بلشركة) مقر 
112،)شالع تنفا.)

بملــدة):)99)سنة.
 51.000.200 (: بلشركة) لتسما2 

دلهم.
من فاتح) (: بلسنة بملال ة للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.
 IRG REAL« (: بملأصرفـ ن)
بلس د) طرف  من  بملمثلة  (»ESTATE
ه د«) »ت ماس  بلس د) عم ل،) تمين 
إيمان) Thomas HUDE) بلس دة 

محب ب.
بلس د) (: بإلدبلة) مجلس  لئيس 

.Thomas HUDE(»ت ماس ه د«
 IRG REAL« (: بلعـام) بملدير 
بلس د) طرف  من  بملمثلة  (»ESTATE

تمين عم ل.
بلس دة) (: بإلدبلة) مجلس  كاتب 

ياسم نة بـربدة.)
(: بلحسابات) مربقب 
 FIDAROC GRANT« مكأب)
THORNTON«)يمثله بلس د ف صل)

مك بل.
تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)
 2022 سبأمبر) (22 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)838688.
بلضبط) بكأابة  بلشركة  ق د  تم 
لدى بملحكمة بلأجالية للدبل بلب ضاء)
تحت لقم) (2022 سبأمبر) (22 بأاليخ)

.556.211
456 P

FONCIERE LOGISTIQUE 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
لتسمالها : 1.100.000 دلهم
بلكائن مقرها : بلدبل بلب ضاء

203، شالع بلزلقط ني
بلطابق بلثالث

بلسجل بلأجالي : 295.113
بسأقالة  تع ين مدبر جديد

بلعامة) بلجمع ة  بم جب 

في بملنعقدة  للشركاء) بلعادية   غير 

معاينة) تمت  (،2022 سبأمبر) (20

 إقربل ما يلي):
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بسأقالة بلس د منصف بلخ اط)

ز كالي من مهامه كمدبر.

تع ين بلس د ل�سى قرمان،)مغربي)

بلحامل لبطاقة بلأعريف) بلجنس ة،)

بصفأه) (A702175 لقم) بل طن ة 

مدبرب جديدب للشركة.

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)839835.

457 P

SS FONCIER
تك ين شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 

تم  ضع بلنظام) (،2022 سبأمبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة تكمن مميزبتها ف ما يلي):)

مسؤ ل ة) ذبت  شركـة  (: بلشكـل)

محد دة.

SS FONCIER(:(بلتسم ة

بملمألكات) بقأناء) (: بلغــرض)

بلعقالية بهدف بلكربء)ت  بلب ع.

(– بلب ضاء) بلدبل  (: بلشركة) مقر 

292،)شالع يعق ب بملنص ل،)فضاء)
تنفا،)بلطابق بلرببع،)لقم)15. 

بملــدة):)99)سنة.
 100.000 (: بلشركة) لتسما2 

دلهم.

من فاتح) (: بلسنة بملال ة للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.

حديد) محمد  بلس د  (: بلشركاء)

 بلس د محمد مخلص بلعلج.

مخلص) محمد  بلس د  (: بملدبر)

بلعلج.

تم بلق ام باإليدبع بلقان ني بكأابة)

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية للدبل)

بلب ضاء)بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)839910.

بلضبط) بكأابة  بلشركة  ق د  تم 

لدى بملحكمة بلأجالية للدبل بلب ضاء)

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ)

.557203

458 P

STE AMYAR SERVICES
 S.A.R.L/AU

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة في شريك  ح د 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)))

بمدينة) 2022) مسجل  بكأ 9ر) (2

تم) (2022 بكأ 9ر) (02 بأاليخ) تزنيت 

بملسؤ ل ة) ذبت  بلشركة  تأسيس 

محددة) شريك  ح د  في  بملحد دة 

بلعناصر كما يلي):

 STE AMYAR (: بلتسم ة)

 SERVICES S.A.R.L/AU
بلأجالي) بملحل  (: بملقر بالجأماعي)

بلكائن بشالع مربكش لقم)09)تيزنيت.

دلبسة  تصم م بمل قع) (: بلغرض)

باللكتر ن ة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها.

بملسيرة):)هشام  بلحرير.
لتس بملا2):)10.000)دلهم مقسم)

دلهم) (100 100)حصة بما قدله) بلى)

لكل حصة م زعة كما يلي):

هشام) بلس د   2 حصة  (100

 بلحرير.

من) بملال ة  ت   بالجأماع ة  بلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

لقم) تحت  بأيزنيت  بالبأدبئ ة 

306/2022)بأاليخ)05)بكأ 9ر)2022.
لقم بلسجل بلأجالي)5321.

459 P

MAITRE FAIZA OUDGHIRI

NOTAIRE

FOGECOF
SARL

بلجمع ة) قربل  بمقأ�سى 

ي م) بملنعقدة  عادية  بلغير  بلعامة 

FOGECOF- لشركة) (27/08/2019

 52 لقم) بالجأماعي  SARL-) مقرها 

بلثاني) بلحسن  بلعلج شالع  قصالية 

فاس.

محمد) بلس د  ب فاة  بالعالن 

فال ق ع ني.

63)حصة من بلهالك محمد) نقل)

بم نة) بلس دة  بلى  ع ني،) فال ق 

جناتي.

73)حصة من بلهالك محمد) نقل)

فال ق ع ني،)بلى بلس دة مريم ع ني.

73)حصة من بلهالك محمد) نقل)

بيمان) بلس دة  بلى  ع ني،) فال ق 

ع ني.

73)حصة من بلهالك محمد) نقل)

فال ق ع ني،)بلى بلس دة سهام ع ني.

73)حصة من بلهالك محمد) نقل)

فال ق ع ني،)بلى بلس دة هند ع ني.

نقل)125)حصة من بلهالك محمد)

فال ق ع ني،)بلى بلس د ت ف ق ع ني.

:)بلس دة بم نة) بلتس ير  بالمضاء)

جناتي.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

 2020/13 بلأجالية بفاس تحت لقم)

بأاليخ)02/02/2020.

460 P

STE SOGEFICOM

 ESPACE NOUR DE

FORMATIONS PRIVE
sarl

ذبت) شركة  تأسيس  تم 

بأاليخ) في فاس  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بلخصائص) ذبت  (19/09/2022

بلأال ة):

 ESPACE NOUR DE (: بلتسم ة)

.FORMATIONS PRIVE- sarl
126)تجزئة) :)لقم) بملقر بإلجأماعي)

فض لة)3)طريق عين بلشقف فاس.
بلترب ي) بلأعل م  مركز  (: بلهدف)

 بلدعم.

بملدة):)99)سنة.
دلهم،) (100.000 (: لتسما2)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم لكل  بحدة.

بلشركاء):

بلس د بلغري�سي عبد بلقادل):)500 

حصة ب):)50.000)دلهم.

بلس د بضري بمحمد)500)حصة)

ب):)50.000)دلهم.

عبد) بلغري�سي  بلس د  (: بلتس ير)
بلقادل

عبد) بلغري�سي  بلس د  بإلمضاء)
بلقادل  بلس د بضري بمحمد.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم 
(: بملحكمة بلأجالية بفاس تحت لقم)
2058/2022)بأاليخ):)02/10/2022.
461 P

 ECOLE LES CAPUCINES
PRIVEE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
بمقأ�سى عقد عرفي،)قرل بلشركاء)

ما يلي):
تغسطس) فاتح  بلعام  بلجمع 

:(2022
سعد) بلس د  من  بلحصص  نقل 
بلبقالي محمد) للس د  بلسالم  بنعبد 
ي سف))20)حصة() من بلس د سعد)
محمد  سام) للس د  بلسالم  بنعبد 

ب ع ادن))30)حصة(.
بلس د) بملدير  تع ين  بسأقالة 
محمد  سام ب ع ادن مدير بلشركة.

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تغ ير 
بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  إلى   بحد 

محد دة.
بلأجالية) بملحكمة  عن  بلصادل 
بالر9اط تحت لقم بلأق  د بالسجل)
بمللف) لقم  ضع  (85275 بلأجالي)

.129187
462 P

دي بن برسأاذة نادية بلكا زي
م ثقة

زب ية زنقة مام ن محمد  حسن بلصغير
بلدبل بلب ضاء

بلهاتف):)05.22.36.23.62

GREEN PARC INVEST شركة
ش.م.م لشريك  ح د

تف يت حصة بجأماع ة
بسأقالة بملسير بل ح د  تع ين 

مسيرة جديدة
مالئمة بلقان ن برسا�سي

برسأاذة) تلقأه  عقد  بمقأ�سى 
بالدبل) م ثقة  بلكا زي،) نادية 
 2022 سبأمبر) (21 بأاليخ) بلب ضاء،)
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ف ت بلس د عبد بالاله قادلي لفائدة)

مجم ع) قاديري،) ياسمين  بلس دة 

ب) بالجأماع ة  بملقدلة  حصصه 

1000)حصة بجأماع ة من فئة)100 

بملسماة) بلشركة  في  لل بحدة،) دلهم 

 GREEN PARC INVEST شركة)
لتسمالها) لشريك  ح د،) ش.م.م 

دلهم،) مقرها بالجأماعي) (100.000

بلدبل بلب ضاء،)محج مرس بلسلطان،)
زنقة بلهدهد لقم)15.

للقربل) لسمي  محضر  بمقأ�سى 

بلجماعي للشركاء) بلذي تم بمكأب)

برسأاذة نادية بلكا زي م ثقة بالدبل)

((،2022 سبأمبر) (21 بأاليخ) بلب ضاء،)

قرل ب ما يلي):

بلحصص) تف يت  على  بملصادقة 

بالجأماع ة.
بسأقالة بلس د عبد بالاله قادلي)

من منصبه كمسير  ح د.
قاديري) ياسمين  بلس دة  تع ين 

كمسيرة  ح دة للشركة.

برسأاذة) تلقأه  عقد  بمقأ�سى 

نادية بلكا زي م ثقة بالدبل بلب ضاء،)

تمت) (،2022 سبأمبر) (21 بأاليخ)

برسا�سي) بلقان ن  مالئمة  بمقأضاه 

 GREEN PARC بملسماة) للشركة 

INVEST)ش.م.م لشريك  ح د.

كأابة) لدى  تم  بلقان ني  بإليدبع 

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

(،2022 سبأمبر) (27 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)839020.
بمثابة مقأطف  9 ان من تجل بإلشهال

برسأاذة نادية بلكا زي

463 P

RAFAHA IMMOBILIER
بسأثنائي) عام  جمع  بمقأ�سى 

 2022 تكأ 9ر) (6 حرل في بلر9اط ي م)

 RAFAHA بلشركة) شركاء) قرل 

IMMOBILIER)ش.م.م ما يلي):

من) (: بلقان ني) بلشكل  تعديل 

شركة محد دة بملسؤ ل ة إلى شركة)

شريك) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

 ح د.

تف يت بلحصص):

طرف) من  حصة  (500 تف يت)

بلس دة  سام بلهر د إلى بلس د عمر)

هر9زبن.

تعديل بلأ ق ع):

للمسير) بأ ق ع  بحد  بحأفاظ 

للشركة بلس د تسامة هر9زبن.

من) (16 (،7 (،6 (،1 تعديل بمل بد)

بلقان ن برسا�سي للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تكأ 9ر) (6 بأاليخ) (129216 تحت لقم)

.2022

464 P

STE TRANSA SUISSE
SARL

بلعن بن : تجزئة سع د حجي
لقم 197 طريق بلقن طرة سال

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  إثر  على 

بأاليخ)20)ي ن  )2022)لشركاء)شركة)

تربنزب س يس تقرل ما يلي):

بلحل بملسبق للشركة.

محمد) بملصباحي  بلس د  تع ين 

كمصفي للشركة.

تجزئة) (: بلأصف ة) مقر  تحديد 

سع د حجي لقم)197)طريق بلقن طرة)

سال.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 39721 لقم) تحت  بسال  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)28)سبأمبر)2022.

465 P

STE TAKAD SERVICE
SARL AU

بلعن بن : بلرقم 2 شالع م الي علي 

بلشريف بلشقة 1 تمالة

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  إثر  على 

بلشريك) قرل  (2018 ماي) (25 بأاليخ)

بل ح د ما يلي):

بلحل بملسبق للشركة.

تع ين بلس د تيت علي ت  بربه م)

بلحسين كمصفي للشركة.

بلرقم) (: تحديد مقر بلأصف ة ب)
شالع م الي علي بلشريف بلشقة) (2

1)تمالة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالر9اط تحت لقم)112596 

بأاليخ)8)تبريل)2021.
466 P

ESSAOUDI BUSINESS
تأسيس شركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 
تأسيس) تم  (2022 تغسطس) (11
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
بشريك  ح د لها بمل بصفات بلأال ة):

 ESSAOUDI (: بلتسم ة)
BUSINESS

بملالبس) ب ع  (: بالجأماعي) بلهدف 
بلجاهزة.

شالع) (25 لقم) (: بإلجأماعي) بملقر 
فرنسا شقة)8)تكدب2 بلر9اط.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)
في)100.000)دلهم.

بلس د) عين  (: بلشركة) تس ير 
بلسع دي عبد بلصمد مسيرب للشركة)

مع جم ع بلصالح ات.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت بلسجل بلأجالي لقم)163187.

للنسخ  بلب ان
بل ك ل

467 P

GGAGRI
تأسيس شركة

في مؤلخ  عرفي  عقد   بم جب 
تأسيس) تم  (2022 ي ن  ) (20
لها) محد دة  مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

بمل بصفات بلأال ة):
.GGAGRI(:(بلتسم ة

في) مقا 2  (: بالجأماعي) بلهدف 
بإلدبلة  بالسأغال2 بلفالحي.

25)شالع) عمالة) (: بملقر بإلجأماعي)
فرنسا شقة)8)تكدب2 بلر9اط.

بلرتسما2):)حدد لتسما2 بلشركة)
في)100.000)دلهم.

بلس دة) عين  (: بلشركة) تس ير 
عمر) بلدب دي  بلس د  زينب 

بلدب دي مسيربن للشركة مع جم ع)

بلصالح ات.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تحت بلسجل بلأجالي لقم)162937.
للنسخ  بلب ان

بل ك ل

468 P

STE TRANS HIMERT
SARL AU

قرل بلجمع بلعام بالسأثنائي بلعام)

بملنعقد في)8)تغسطس)2022):

بجأماع ة) حصة  (1000 تف يت)

بلح مر) ياسين  بلس د  طرف  من 

 1000 لفائدة بلس د محمد بلح مر)

حصة،) تقرل بسأقالة بلس د ياسين)

بلح مر  تع ين بلس د محمد بلح مر)
مسير للشركة كما تم تذ يب بلقان ن)

برسا�سي  تعديله.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 

بأاليخ (3638 لقم) تحت   بالقن طرة 

19)سبأمبر)2022.
للنسخ  بلب ان

بل ك ل

469 P

MABANI BENOMAR شركة
SARL AU

ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

سبأمبر) (21 بأاليخ) بالقن طرة،)

 MABANI 2022،)تم تأسيس شركة)

شريك) ذبت  ش.ذ.م.م  (BENOMAR

 ح د.

شالع) (382 (: بالجأماعي) بملقر 

ص معة) إقامة  بلخامس  محمد 

حسان مكأب لقم)12)بلقن طرة.

بإلنعاش) (: بالجأماعي) بلهدف 

بلعقالي.
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بلعمل ات) كل  عامة   9صفة 
لها) بلتي  بلأجالية  بلعقالية  بملال ة 
من) بلشركة،) بلتي  بنشاط  عالقة 

شأنها بملساهمة في تنم ة بلشركة.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
بلس د سع د) (: بلتس ير تسند إلى)

بلرح  ي.
فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
لتس بملا2 حدد في مبلغ):)100.000 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  دلهم،)
سدد) لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة)

بكأأابها  ت زيعها كالأالي):
 1000 بلرح  ي) محمد  بلس د 

حصة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلقان ني 
بلأجالي) بالسجل  بالقن طرة  ق د 
بأاليخ (66785  بالقن طرة تحت لقم)

2)تكأ 9ر)2022.
470 P

 BIG HOUSE OF شركة
BEAUTY

ش.ذ.م.م ذبت شريك  ح د
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة،)بأاليخ)22)سبأمبر)2022،)
 BIG HOUSE شركة) تأسيس  تم 
ش.ذ.م.م ذبت شريك) (OF BEAUTY

 ح د.
شالع) (382 (: بالجأماعي) بملقر 
ص معة) إقامة  بلخامس  محمد 

حسان مكأب لقم)12)بلقن طرة.
بلهدف بالجأماعي):)مركز تجم ل.

بلعمل ات) كل  عامة   9صفة 
لها) بلتي  بلأجالية  بلعقالية  بملال ة 
من) بلشركة،) بلتي  بنشاط  عالقة 

شأنها بملساهمة في تنم ة بلشركة.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
بلس دة بيمان) (: بلتس ير تسند إلى)

بلنح.
فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

لتس بملا2 حدد في مبلغ):)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  دلهم،)

سدد) لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة)

بكأأابها  ت زيعها كالأالي):

بلس دة بيمان بلنح)1000)حصة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلقان ني 
بلأجالي) بالسجل  بالقن طرة  ق د 

بأاليخ (66787  بالقن طرة تحت لقم)

2)تكأ 9ر)2022.
من تجل بملسأخرج  بإلشالة

471 P

 TESCA GROUPE BUILDING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بشريك  ح د
لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بلبقعة 10، شالع 

سع د بلدب دي، مكأب لقم 3

إقامة تمن ة، بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة،)تم  ضع بلقان ن برسا�سي)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بمل بصفات) ذبت  بشريك  ح د 

بلأال ة):

 TESCA GROUPE (: بلتسم ة)

BUILDING - SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  ح د.

(،10 بلبقعة) (: بالجأماعي) بملقر 

شالع سع د بلدب دي،)مكأب لقم)3،)

إقامة تمن ة، بلقن طرة.

م ض ع بلشركة):

تشغا2 بلبناء.

بلأجالة بصفة عامة.
لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة)

على) مكأتبة،) م زعة  بكاملها،)

بلشركاء)كالأالي):

 1000 بلنما ي) إدليس  بلس د 

حصة.

بملدة):)99)سنة.

بلتس ير):)تسند إلى بلس د إدليس)

بلنما ي.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)
تغسطس) (22 بأاليخ) (66367 لقم)

.2022

472 P

ST D’OR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بملقر بالجأماعي : إقامة فضل هللا

عمالة 1، تجزئة بل ئام، مأجر
لقم 3، بلقن طرة

بلسجل بلأجالي لقم 58051

تف يت حصص بجأماع ة
 تع ين مسير جديد

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

لشركة بالقن طرة  عادي   بلغير 

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (،ST D’OR

بملحد دة،)تقرل ما يلي):

بملصادقة على تف يت)350)حصة)
عمري) بلس د  ملك  في  بجأماع ة 

بمحمد،)لفائدة بلس د عمري تسامة.

بملصادقة على تف يت)350)حصة)
عمري) بلس د  ملك  في  بجأماع ة 

بمحمد،)لفائدة بلس د عمري تسامة.

بملصادقة على تف يت)350)حصة)
عمري) بلس د  ملك  في  بجأماع ة 

بمحمد،)لفائدة بلس دة عمري خ لة.

 300 تف يت) على  بملصادقة 

بلس د) ملك  في  بجأماع ة  حصة 
عمري بمحمد،)لفائدة بآلنسة عمري)

ياسمين.
عمري) بلس د  بسأقالة  قب 2 

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بمحمد،)

مهام) من  (AB79717 لقم) بل طن ة 

تس ير بلشركة  إبربئه  تع ين بلس د)

لبطاقة) بلحامل  تسامة،) عمري 

(،GI8836 لقم) بل طن ة  بلأعريف 

بلحاملة) خ لة  عمري   بلس دة 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

G702706)مسيربن للشركة ملدة غير)

محد دة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بالقن طرة   بالبأدبئ ة 

22)سبأمبر)2022)تحت لقم)92661.
من تجل بملسأخرج  بإلشالة

473 P

93TRANS
بمقأ�سى بلعقد بلعرفي بملحرل في)

بلقن طرة بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022،)تم)

بالتفاق على بلقان ن برسا�سي لشركة)

ذبت بلخصائص بلأال ة):

93TRANS(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مساهم) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 ح د.

بلغرض):

مقا 2 نقل برفربد.

مقا 2 نقل بلسلع.

مقا 2 بلنقل بملدل�سي.

شالع (28 (: بالجأماعي)  بملركز 

تب  بكر بلصديق إقامة إيمان مكأب)

2)بلقن طرة.

دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)

حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة إلى)

بق مة)100)دلهم للحصة بل بحدة.

بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

5%)بالحأ اطي بلقان ني،) برل9اح):)

 بلباقي بعد بملدب لة.

لتس ير) قان ن ا  عين  (: بلتس ير)

بلشركة  ملدة غير محد دة.

.M.HAKIM REDDAM(بلس د

بملحكمة) في  بلشركة  تسج ل  تم 

تكأ 9ر) (3 بالبأدبئ ة بلقن طرة بأاليخ)

2022)تحت لقم)66771.

474 P

GENERAL GRID
بمقأ�سى بلعقد بلعرفي بملحرل في)

بلقن طرة بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022،)تم)

بالتفاق على بلقان ن برسا�سي لشركة)

ذبت بلخصائص بلأال ة):
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GENERAL GRID(:(بلتسم ة
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
مساهم) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 ح د.
بلغرض):

تعما2 مخألفة ت  بلبناء.
تاجر.

شالع (28 (: بالجأماعي)  بملركز 
تب  بكر بلصديق إقامة إيمان مكأب)

2)بلقن طرة.
دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)
حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة إلى)

بق مة)100)دلهم للحصة بل بحدة.
بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
5%)بالحأ اطي بلقان ني،) برل9اح):)

 بلباقي بعد بملدب لة.
لتس ير) قان ن ا  عين  (: بلتس ير)

بلشركة  ملدة غير محد دة.
.Mme IJJA ENAJIM(بلس دة

بملحكمة) في  بلشركة  تسج ل  تم 
تكأ 9ر) (3 بالبأدبئ ة بلقن طرة بأاليخ)

2022)تحت لقم)66773.
475 P

 SOCIETE NEW LEAF
LOGISTIQUE

SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 مساهم  بحد
بملقر بالجأماعي : 23، شالع بن ب2

إقامة فل لي 11، مكأب 2
 بلقن طرة

تف يت حصص بجأماع ة
 تع ين مسير جديد

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
 SOCIETE NEW غير بلعادي لشركة)
LEAF LOGISTIQUE SARL AU
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 مساهم  بحد،)تقرل ما يلي):
 1000 تف يت) على  بملصادقة 
 100 بق مة) بجأماع ة  حصة 
 Mr. بلس د) ملك  في  للحصة  دلهم 
(،BENYOUNESS ABDELHAK

.Mr. BOUAJA SAID(لفائدة بلس د

 Mr. بلس د) بسأقالة  قب 2 

 BENYOUNESS ABDELHAK

 Mr. BOUAJA SAID  تع ين بلس د)

مسير  ح د للشركة ملدة غير محد دة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت بلسجل) بالبأدبئ ة بالقن طرة،)

بلأجالي لقم)65503.

476 P

 SOCIETE AGUERRAM

NEGOCE
SARL AU

تأسيس
مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،2022 7)سبأمبر) بأاليخ) بالقن طرة،)

تم تأسيس شركة تحمل بلخصائص)

بلأال ة):

 SOCIETE (: بلتسم ة)

AGUERRAM NEGOCE SARL AU

شالع) (،23 (: بالجأماعي) بملقر 

مكأب) (،11 فل لي) إقامة  بن ب2،)

شركة) عند  )مساكنة  بلقن طرة.) (،2

.(ADISTANCE CENTER SARL AU

بلهدف بالجأماعي):)بلأجالة بصفة)

عامة.

من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.

تسند إلى بلس د تكربم) (: بلتس ير)

تحمد بلحامل لبطاقة بلأعريف لقم)

.JC265629

فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: بلشركة) لتسما2 

 1000 إلى) مقسمة  دلهم  (100.000

لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة) حصة 

بكأأابها  ت زيعها) ثمنها  تم  سدد 

كالأالي):

بلس د تكربم تحمد):)1000)حصة.

بالسجل) ق د  (: بالسجل) بلأق د 

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلأجالي 

بأاليخ (66807  بالقن طرة تحت لقم)

3)تكأ 9ر)2022.
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 SOCIETE PACIFIC

COMPUTER

ش.م.م

بلألخ ص
بمقأ�سى محضر بلجمع بلعام غير)

بأاليخ بالقن طرة،) بملنعقد   بلعادي 

25)تغسطس)2022،)تقرل ما يلي):

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تغ ير 

 1 لقم) عبد   محمد  زنقة  (66 (: من)

بلقن طرة.

إلى):)بملجم عة بلسكن ة)5)عمالة)2 

مأجر لقم)2)طريق مهدية بلقن طرة.

بإليدبع بلقان ني تم لدى باملحكمة)

لقم) تحت  بالقن طرة،) بالبأدبئ ة 

92773)بأاليخ)3)تكأ 9ر)2022.

478 P

VIVERO

ش.م.م

 بملقر بالجأماعي : تجزئة سل مة 

لقم 12، بملغرب بلعربي، بلقن طرة

بلألخ ص
بمقأ�سى محضر بلجمع ة بلعامة)

بالقن طرة،) بملنعقدة  بلعادية  غير 

قرل) (2022 ي ن  ) (29 بأاليخ)

بملساهم ن في بلشركة ما يلي):

(: بلشركة) مسيري  بسأقالة  (- (1

بلعلمي،) بلتهامي  بلعزيز  عبد  بلس د 

 L205683(بلحامل لبطاقة بلأعريف لقم

بلحامل) مج د،) ي سف   بلس د 

.HA70765(لبطاقة بلأعريف لقم

حل  تصف ة بلشركة ببأدبء) (- (2

من تاليخ)29)ي ن  )2022.

3)-)تع ين بملصفي للشركة):)بلس د)

لبطاقة) بلحامل  مج د،) ي سف 

HA70765) بلساكن) لقم) ( بلأعريف)

ب)25)تجزئة بل فاق،)بلقن طرة.

بلشركة) حل  تصف ة  تم  (- (2

بمقرها بالجأماعي تعاله.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط 

 2022 ي ل  ) (28 بأاليخ) بالقن طرة 

تحت لقم)92126.

479 P

 CAFE RESTAURANT  

LA RECOLTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : عمالة بلأيسير 

15-17، زنقة بليرم ك، مأجر لقم 1، 

بلقن طرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة،)تم  ضع بلقان ن برسا�سي)

لشركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بمل بصفات بلأال ة):

 CAFE RESTAURANT(:(بلتسم ة

.LA RECOLTE SARL

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

بلأيسير) عمالة  (: بالجأماعي) بملقر 

17-15،)زنقة بليرم ك،)مأجر لقم)1،)

بلقن طرة.

م ض ع بلشركة):

مسأغل)»م لك بال«)يضم تقل من)

5)تشخاص)؛

مطعم بثمن محدد.

لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة)

على) مكأتبة،) م زعة  بكاملها،)

بلشركاء.

بملدة):)99)سنة.

منى) بلس دة  إلى  تسند  (: بلتس ير)

بلفاضل.

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)

لقم)66821)بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022.

480 P
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AK INTERNATIONAL LTD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : إقامة تل انس دبلنا، 

عمالة A7، S1/22، بلشقة 17، 

بلقن طرة

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مسجل)

بالقن طرة،)تم  ضع بلقان ن)

برسا�سي لشركة ذبت بملسؤ ل ة)

بملحد دة بشريك  بحد ذبت)

بمل بصفات بلأال ة):

 AK INTERNATIONAL(:(بلتسم ة

.LTD SARL AU

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  بحد.

تل انس) إقامة  (: بالجأماعي) بملقر 

دبلنا،)عمالة)A7،(S1/22،)بلشقة)17،)

بلقن طرة.

م ض ع بلشركة):

صناعة برثاث بملعدن ة)؛

بالسأيربد) في  ت   س ط  تاجر 

 بلأصدير.

لتسما2) حدد  (: بلشركة) لتسما2 

دلهم) (100.000 مبلغ) في  بلشركة 

بجأماع ة) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محرلة) لل بحدة،) دلهم  (100 بق مة)

على) مكأتبة،) م زعة  بكاملها،)

بلشركاء)كالأالي):

 1000  SHAMAS ALI بلس د)

حصة.

بملدة):)99)سنة.

بلس د) إلى  تسند  (: بلتس ير)

بريطان ة،) بلجنس ة  (SHAMAS ALI

لقم) بلسفر  لج بز  بلحامل 

.123758278

بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)

لقم)66829)بأاليخ)5)تكأ 9ر)2022.
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YAZMO TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد   
تأسيس شركة

محرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،2022 28)سبأمبر) بالقن طرة بأاليخ)
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  إنشاء) تم 
محد دة بشريك  ح د ذبت بلخاص ات)

بلأال ة):
.YAZMO TRANS(: بالسم)

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.

مقا 2 نقل) (: بمل ض ع بالجأماعي)
برشخاص.

بملدة):)99)سنة.
بملقر):)28)شالع تب  بكر بلصديق،)
إقامة إيمان،)مكأب لقم)2،)بلقن طرة.
دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة.
 1000 ب غابة محمد) (: بلحصص)

حصة.
كمسير) محمد  ب غابة  (: بلتس ير)

للشركة ملدة غير محد دة.
بلسجل بلأجالي لقم):)66827.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ))

5)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)66827.
482 P

CAROUBIER DE L’OUEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد   
تأسيس شركة

محرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،2022 26)سبأمبر) بالقن طرة بأاليخ)
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  إنشاء) تم 

محد دة ذبت بلخاص ات بلأال ة):
 CAROUBIER DE (: بالسم)

.L’OUEST
ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.

في) مقا 2  (: بالجأماعي) بمل ض ع 

تس ير مزلعة.

بملدة):)99)سنة.

بملقر):)28)شالع تب  بكر بلصديق،)

إقامة إيمان،)مكأب لقم)2،)بلقن طرة.

 1000 بلحصص):)بلزيزي إحسان)

حصة.

بلس دة بلزيزي إحسان) (: بلتس ير)

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.

بلسجل بلأجالي لقم):)66801.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ))

5)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)66801.

483 P

RN BUILDING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

بشريك  بحد   

تأسيس شركة
محرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،2022 20)سبأمبر) بالقن طرة بأاليخ)

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  إنشاء) تم 

محد دة بشريك  ح د ذبت بلخاص ات)

بلأال ة):

.RN BUILDING(: بالسم)

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة بشريك  ح د.
مقا 2) (: بالجأماعي) بمل ض ع 

تشغا2 مخألفة ت  بناء.

بملدة):)99)سنة.

بملقر):)28)شالع تب  بكر بلصديق،)

إقامة إيمان،)مكأب لقم)2،)بلقن طرة.

دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)دلهم للحصة بل بحدة.

بلدين) ن ل  بلرب�سي  (: بلحصص)

1000)حصة.

بلدين) ن ل  بلرب�سي  (: بلتس ير)

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.

بلسجل بلأجالي لقم):)66729.

من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ))

3)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)66729.
484 P

VUONG CALL
SARL AU

 شركة محد دة بملسؤ ل ة 
بشريك  بحد

لتسمالها : 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : شالع محمد 
بلدي لي  محمد عبد ، إقامة 

كمل ة، بلطابق بلثاني، مكأب 22، 
بلقن طرة

تأسيس بلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي سجل) (: ت ال)
بالقن طرة بـأـاليـخ)13)سبأمبر)2022،)
ذبت) برسا�سي لشركة  بلقان ن  حرل 
بلشريك) من  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل بحد تحمل بمل بصفات بلأال ة):)
 VUONG CALL (: بلتسم ة) (- (1
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (SARL AU

بملحد دة بشريك  بحد.
2)-)هدف بلشركة):

تاجر بسأيربد  تصدير)؛
مشغل مركز بالتصا2 بلهاتفي.

3)-)بملقر بالجأماعي):)شالع محمد)
بلدي لي  محمد عبد ،)إقامة كمل ة،)
بلطابق بلثاني،)مكأب)22،)بلقن طرة.

2)-)بملدة):)99)سنة.
حدد) (: بملا2 بالجأماعي) لتس  (- (5
دلهم) (100.000 مبلغ) في  بملا2  لتس 
 100 1000)حصة بق مة) م زع على)
بين) م زعة  بل بحدة  للحصة  دلهم 

شريك  بحد على بلشكل بلأالي):
بل بح د) عبد  هللا  خدبم  بلس د 

1000)حصة)؛
بملجم ع)1000)حصة.

6)-)بإلدبلة):)تدبل بلشركة من قبل)
VUONG Sandrine)بملسيرة) بلس دة)
بلسفر) لج بز  بلحاملة  )غير شريكة()

.19AF07977(لقم
7)-)بلسنة بملال ة):)من فاتح يناير)
عدب) ما  كل  كل  من  ديسمبر  (31  إلى)
تاليخ) من  تبأدئ  بر لى  بلسنة 

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.
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تم تسديد كافة) (: بلحصص) (- (8

 100.000 قدله) بما  نقدب  بلحصص 

دلهم ت دعت في حساب بلشركة.

تم) (: بلقان ني) بإليدبع  (: ثان ا)

تسج ل بلشركة باملحكمة بالبأدبئ ة)

 2022 سبأمبر) (29 بالقن طرة بأاليخ)

تحت لقم)66731.
للخالصة  بلب ان

485 P

JNK CONSULTING
SARL AU

 شركة محد دة بملسؤ ل ة 

بشريك  بحد

لتسمالها : 100.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : شالع محمد 

بلدي لي  محمد عبد ، إقامة 

كمل ة، بلطابق بلثاني، مكأب 22، 

بلقن طرة

تأسيس بلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي سجل) (: ت ال)

بالقن طرة بـأـاليـخ)16)سبأمبر)2022،)

ذبت) برسا�سي لشركة  بلقان ن  حرل 

بشريك  بحد) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

تحمل بمل بصفات بلأال ة):)

 JNK CONSULTING(:(1)-)بلتسم ة

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (SARL AU

بملحد دة بشريك  بحد.

2)-)هدف بلشركة):

تاجر بسأيربد  تصدير)؛

مشغل مركز بالتصا2 بلهاتفي.

3)-)بملقر بالجأماعي):)شالع محمد)

بلدي لي  محمد عبد ،)إقامة كمل ة،)

بلطابق بلثاني،)مكأب)22،)بلقن طرة.

2)-)بملدة):)99)سنة.

حدد) (: بملا2 بالجأماعي) لتس  (- (5

دلهم) (100.000 مبلغ) في  بملا2  لتس 

 100 1000)حصة بق مة) م زع على)

بين) م زعة  بل بحدة  للحصة  دلهم 

شريك  بحد على بلشكل بلأالي):

 1000 بشير) خ د س  بلس د 

حصة)؛

بملجم ع)1000)حصة.

6)-)بإلدبلة):)تدبل بلشركة من قبل)
بلس د خ د س بشير.

:)من فاتح يناير) -)بلسنة بملال ة) (7
إلى)31)ديسمبر من كل كل ما عدب بلسنة)
بلتسج ل) تاليخ  من  تبأدئ  بر لى 

بالسجل بلأجالي.
تم تسديد كافة) (: بلحصص) (- (8
 100.000 قدله) بما  نقدب  بلحصص 

دلهم ت دعت في حساب بلشركة.
تم) (: بلقان ني) بإليدبع  (: ثان ا)
تسج ل بلشركة باملحكمة بالبأدبئ ة)
 2022 تكأ 9ر) (2 بأاليخ) بالقن طرة 

تحت لقم)66799.
للخالصة  بلب ان

486 P

ELY COMPOSITE
SARL

شركة محد دة بملسؤ ل ة 
لتسمالها : 210.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : شالع محمد 
بلدي لي  محمد عبد ، إقامة 

كمل ة، بلطابق بلثاني، مكأب 22، 
بلقن طرة

تأسيس بلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي سجل) (: ت ال)
بالقن طرة بـأـاليـخ)27)سبأمبر)2022،)
ذبت) لشركة  برسا�سي  بلقان ن  حرل 
بملسؤ ل ة بملحد دة تحمل بمل بصفات)

بلأال ة):)
 ELY COMPOSITE(:(1)-)بلتسم ة

SARL)شركة محد دة بملسؤ ل ة.
2)-)هدف بلشركة):

تصم م تصن ع  ترك ب برنابيب)
بلبالست ك  معدبت)  منأجات 

بلترم 9الست ك  ضبط بلحربلة)؛
تاجر تصدير  بسأيربد)؛

بستشالبت بلتس ير.
3)-)بملقر بالجأماعي):)شالع محمد)
بلدي لي  محمد عبد ،)إقامة كمل ة،)
بلطابق بلثاني،)مكأب)22،)بلقن طرة.

2)-)بملدة):)99)سنة.
حدد) (: بملا2 بالجأماعي) لتس  (- (5
دلهم) (210.000 مبلغ) في  بملا2  لتس 
 100 2100)حصة بق مة) م زع على)
بين) م زعة  بل بحدة  للحصة  دلهم 

بلشركاء)على بلشكل بلأالي):

بلس د بلسما ي محمد)700)حصة)؛

بلس د بلهاشمي بلط بي)700)حصة)؛

بلس د بلعمربني ياسين)700)حصة)؛

بملجم ع)2100)حصة.

6)-)بإلدبلة):)تدبل بلشركة من قبل)

بملسير بلس د بلسما ي محمد.

فاتح) من  (: بملال ة) بلسنة  (- (7

كل) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عدب بلسنة بر لى تبأدئ من تاليخ)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.

تم تسديد كافة) (: بلحصص) (- (8

 210.000 قدله) بما  نقدب  بلحصص 

دلهم ت دعت في حساب بلشركة.

تم) (: بلقان ني) بإليدبع  (: ثان ا)

تسج ل بلشركة باملحكمة بالبأدبئ ة)

 2022 تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بالقن طرة 

تحت لقم)66777.
للخالصة  بلب ان

487 P

IZADIST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بشريك  بحد

لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : بلطابق بر 2، 

بقعة 15، تجزئة بل فاء 1 لقم 97، 

بلب شت ين، بلقن طرة

تصف ة شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقن طرة،)تم  ضع بلقان ن برسا�سي)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  لشركة 

بشريك  بحد ذبت بمل بصفات بلأال ة):

.IZADIST SARL AU(:(بلتسم ة

ذبت  شركة   : بلقان ني) بلشكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة بشريك  بحد.

بر 2،  بلطابق   : بالجأماعي  بملقر 

بقعة 15، تجزئة بل فاء 1 لقم 97، 

بلب شت ين، بلقن طرة.

م ض ع بلشركة :

بلغازية  بمل اه  بملشر 9ات  ت زيع 

بملعدن ة ؛

بملقا لة في نقل بلبضائع.

لتسما2  : حدد  بلشركة  لتسما2 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
لل بحدة، محرلة  100 دلهم  بق مة 
على  مكأتبة،  م زعة  بكاملها، 

بلشركاء كالأالي :
بلس د عزيز ش لي 1000 حصة.

بملدة : 99 سنة.
عزيز  بلس د  إلى  تسند   : بلتس ير 

ش لي.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 
باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)

لقم)66821)بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022.
488 P

ELITE PREPA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لتسمالها : 100.000 دلهم
بملقر بالجأماعي : لقم 69، زنقة 
م الي عبد هللا، مكأب لقم 2، 

بلقن طرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقن طرة،)تم  ضع بلقان ن برسا�سي)
لشركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بمل بصفات بلأال ة):
.ELITE PREPA SARL(:(بلتسم ة

ذبت  شركة   : بلقان ني) بلشكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

زنقة   ،69 لقم   : بالجأماعي  بملقر 
 ،2 لقم  مكأب  هللا،  عبد  م الي 

بلقن طرة.
في  بالستشالة   : بلشركة  م ض ع 

بلتس ير )بلدعم بملدل�سي(.
لتسما2  : حدد  بلشركة  لتسما2 
دلهم   100.000 مبلغ  في  بلشركة 
بجأماع ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
لل بحدة، محرلة  100 دلهم  بق مة 
على  مكأتبة،  م زعة  بكاملها، 

بلشركاء :
بلس د ي سف ش لي ؛
بلس د بملهدي بلمدني.

بملدة : 99 سنة.
بلتس ير : تسند إلى بلس د ي سف 

ش لي  بلس د بملهدي بلمدني.
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بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  تم 

باملحكمة بالبأدبئ ة بالقن طرة تحت)
لقم)66823)بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022.

489 P

HIND EDIFICE 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بملقر بالجأماعي : 100، شالع م الي 

عبد بلعزيز، إقامة ندى 8، مكأب 
لقم 3، بلقن طرة

بلسجل بلأجالي لقم : 51131

تح يل بملقر بالجأماعي
بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

بلغير بلعادي بالقن طرة بأاليخ)2)ماي)

2021)تقرل ما يلي):

بملقر) تح يل  على  بملصادقة 

بلعن بن) من  للشركة  بالجأماعي 

بلقديم):

بلعزيز،) عبد  م الي  شالع  (،100

(،3 لقم) مكأب  (،8 ندى) إقامة 

بلقن طرة.

بملغرب) (: بلجديد) بلعن بن  إلى 
بلعربي)A2،)لقم)166،)إقامة هند)1،)

كربج،)بلقن طرة.
بلقان ن) من  (2 بلفصل) تغ ير 

برسا�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)23)مالس)

2022)تحت لقم)90893.

490 P

WEBHELP AFRIQUE
شركة تسهم مبسطة ذبت شريك 

 بحد
لتسمالها : 300.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : سفس بريدج، 

تجزئة 58، بلسفلي )ك ل 1( حي كازب 

بنفا، بلحي بلحسني، بلدبل بلب ضاء
لقم بلسجل بلأجالي : 557259

تأسيس شركة
تأسيس) تم  عرفي،) لعقد  تبعا 

شريك) ذبت  مبسطة  تسهم  شركة 

 بحد ذبت بلخصائص بلأال ة):

 WEBHELP (: بلشركة) بسم 
.AFRIQUE

تسهم) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 
مبسطة ذبت شريك  بحد.

لتسما2) يبلغ  (: بلشركة) لتسما2 
دلهم مقسمة إلى) (300.000 بلشركة)
 100 من) بسم ة  بق مة  تسهم  (300

دلهم.
غرض بلشركة):)غرض بلشركة في)

بملغرب  بلخالج ه ):
في) تسهم  بقأناء) ح ازة  إدبلة 
سأؤسس) ت   تأسست  شركة  تي 
صناع ة برشكا2،) من  شكل   بأي 
)ت  تجالية ت  مال ة ت  عقالية ت  غيرها؛
جم ع بملعامالت بلأجالية بملأعلقة)

بما يلي):
ت  تأجير ت  إدبلة) ت  بقأناء) إنشاء)
إقامة) ت   تأجير  ت   تجالي  تصل   تي 
ت  تشغ ل تي عمل تجالي يأصل بأي)

من برنشطة بملحددة تعاله)؛
بسأغال2) ت   بحأ از  ت    تخذ 
بلعمل ات  9ربءبت) جم ع  إحالة  ت  
بلفكرية) بمللك ة  بالختربع  حق ق 

بملأصلة بهذه برنشطة)؛
بملشالكة بملباشرة ت  غير بملباشرة)
مال ة معامالت  تي  في   للشركة 
ت  عقالية ت  ت لبق مال ة ت  مشاليع) (
تجالية ت  صناع ة قد تأعلق بشركة)

ت  �سيء)مماثل ت  ذي صلة)؛
تي عمل ات تساهم)  بشكل عام،)

في تحق ق هذب بلهدف.
ي جد مقر بلشركة) (: مقر بلشركة)
(،58 تجزئة) بريدج،) سفس  (: ب)
بلحي) حي كازب بنفا،) ()1 )ك ل) بلسفلي)

بلحسني،)بلدبل بلب ضاء،)بملغرب.
مدة بلشركة):)حددت مدة بلشركة)
في) بلتسج ل  تاليخ  من  سنة  (99 ب)

بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء.
شركة  يب) (: بل ح د) بلشريك 
هلب،) هي شركة مساهمة مبسطة)
في) تقع  بلفرن�سي،) بلقان ن  بم جب 
بآليز،) (75017 بيل  9 ليس) (3 زنقة)
لباليز) بلأجالي  بلسجل  في  مسجلة 
يمثلها) (231977370 بلرقم) تحت 

بلس د ل دف ك ملبير.

بلشريك) قام  (: بلشركة) مسير ن 

بل ح د بأع ين لئيس  مسير بلشركة)

لفترة غير محددة):

بمل ل د) ملبير،) ل دف ك  بلس د 

فرن�سي) (،1971 مالس) (12 بأاليخ)

بلجنس ة  بلحامل ج بز بلسفر لقم)

18FV05518)؛

بمل ل د) مبش ل،) لض بن  بلس د 

مغربي) (،1977 تكأ 9ر) (15 بأاليخ)

بل طن ة) بلبطاقة  حامل  بلجنس ة،)
.PL820092(لقم

بلسجل) في  بلشركة  تسج ل  تم 

لقم) تحت  بلب ضاء) للدبل  بلأجالي 

557259) تم بإليدبع بلقان ني لدى)

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

بالدبل بلب ضاء.
من تجل بملسأخرج  بإلشالة

491 P

BLUE BERRY BS
   SARL

حل شركة
غير) بلعام  بلجمع  محضر  بعد 

(،2021 سبأمبر) (21 بأاليخ) بلعادي 

 BLUE BERRY BS SARL قرل شركاء)

ذبت لتس بملا2 قدله)100.000)دلهم)

مسجل بالسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

تحت لقم)216697،)ما يلي):

 BLUE BERRY BS شركة) حل 

برمين) بلس د  تع ين  SARL) تم 

سطا ني بن عبد هللا كمسؤ 2 عن)

تصف ة بلشركة.

492 P

 ZEKRAOUI IMPORT

EXPORT
ش.ذ.م.م.م. 

لقم 208 شالع بربه م بلر دبني  

خريبكة

بلغير) بلعام  بملحضر  بمقأ�سى 

 2022 سبأمبر) (19 ( بأاليخ) ( بلعادي)

 ZEKRAOUI IMPORT بمقر شركة)
EXPORT)ش.ذ.م.م.م.  بتخذ بملساهم ن))

بلقربل بلأالي)):

بلأصف ة بلنهائ ة))للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (6 بالبأدبئ ة لخريبكة بأاليخ)

2022)تحت لقم)285/2022.
493 P

مكأب بلس د حسن بلخل في
زب ية شالع بالسأقال2  زنقة ببن لشد بلطابق)3

عمالة بنعدي)–) جدة
بلهاتف):)05.36.71.01.71 
بلفاكس):)05.36.71.10.25

 STE  EZELIA
S.A.R.L A.U

R.C(n° 28701
بلعام) بلجمع  محضر  بم جب 
لشركة) (2022 سبأمبر) فاتح  بأاليخ 
ش.ذ.م.م ذبت شريك) (STE EZELIA
 50.000 لتسمالها بالجأماعي)  ح د،)
دلهم  مقرها بالجأماعي):)8)مكرل حي)
قرل) ( برق�سى  جدة،) زنقة   بلقدس 

ما يلـــــــي):
 STE“ لشركة) بملسبق  بلحل 
بالعن بن) ( (EZELIA” S.A.R.L/A.U
زنقة) بلقدس  حي  مكرل  (8 (: بلأالي)

برق�سى  جدة.
بلحسين) قد لي  بلس د  تع ين 
(: بلأالي) بالعن بن  للشركة  كمصفي 
برق�سى) زنقة  بلقدس  حي  مكرل  (8

 جدة.)
تـم بإليـدبع بلقان نـي بكأابـة بلضبـط)
لـدى بملحكمـة بلأجاليـة ب جـدة بأاليـخ)

3)تكأ 9ر)2022)تحـت لقم)2922.
للخالصـة  بإلشـالة

بلس د حسن بلخل فـي

494 P

مكأب بلس د حسن بلخل في
زب ية شالع بالسأقال2  زنقة ببن لشد بلطابق)3

عمالة بنعدي)–) جدة
بلهاتف):)05.36.71.01.71 
)بلفاكس):)05.36.71.10.25

 STE  EUROPEENNE DE
CONSTRUCTION

S.A.R.L
R.C(n° 31935

بلجمع) محضر  بم جب 
 2022 سبأمبر) (16 بأاليخ) بلعام 
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 STE EUROPEENNE DE لشركة)
ش.ذ.م.م،) (CONSTRUCTION
دلهم) (100.000 لتسمالها بالجأماعي)
 مقرها بالجأماعي):)10،)زنقة ب عزيز)

س دي زيان  جدة،))قرل ما يلـــــــي):
لشركة) بملسبق  بلحل 
 STE EUROPEENNE DE
CONSTRUCTION S.A.R.L))بالعن بن)
زنقة ب عزيز س دي زيان) (،10 (: بلأالي)

 جدة.
محمد) جفا2  بلس د  تع ين 
(: بلأالي) بالعن بن  للشركة  كمصفي 

10،)زنقة ب عزيز س دي زيان  جدة.
تـم بإليـدبع بلقان نـي بكأابـة بلضبـط)
لـدى بملحكمـة بلأجاليـة ب جـدة بأاليـخ)

28)سبأمبر)2022)تحـت لقم)1292.
للخالصـة  بإلشـالة

بلس د حسن بلخل فـي

495 P

مكأب بلس د حسن بلخل في
زب ية شالع بالسأقال2

 زنقة ببن لشد بلطابق)3)عمالة بنعدي)–) جدة
بلهاتف):)71/01/71 
بلفاكس):)71/10/25

 STE  COMPLEXE
 TOURISTIQUE 
AL MANSOUR

S.A.R.L
R.C(n° 31095

بلعام) بلجمع  محضر  بم جب 
 STE لشركة) (2022 فبربير) (9 بأاليخ)
 COMPLEXE TOURISTIQUE AL
لتسمالها) ش.ذ.م.م،) (MANSOUR
دلهم  مقرها) (10.000 بالجأماعي)
حي بملسيرة زنقة بلد لة) (: بالجأماعي)

لقم)2) جدة،))قرل ما يلـــــــي):
بلأصف ة  تشط ب لشركة قفل 

 STE COMPLEXE TOURISTIQUE
بالعن بن) ( (AL MANSOUR SARL
بلد لة) زنقة  بملسيرة  حي  (:  بلأالي)

لقم)2) جدة.
تـم بإليـدبع بلقان نـي بكأابـة بلضبـط)
لـدى بملحكمـة بلأجاليـة ب جـدة بأاليـخ)

8)مالس)2022)تحـت لقم)209.
للخالصـة  بإلشـالة

بلس د حسن بلخل فـي

496 P

ELY)مكأب بلس د حسن بلخل في
زب ية شالع بالسأقال2

 زنقة ببن لشد بلطابق)3)عمالة بنعدي)-) جدة

بلهاتف):)71/01/71 

بلفاكس):)71/10/25

SOCIETE HF ARCHITECTE
S.A.R.L A.U

R.C : 39689

تأس ــــــس
بأاليـخ) بمقأضـى عقـد عرفـي  (- (1

20)تبريل)2022)تـم تحديث بلق بن ـن)

خصائصهـا) للشركـة  برساس ـة 

كالأالـــــي):

 STE HF ARCHITECTE(:(بلتسم ـة

.S.A.R.L A.U

بمل ضـ ع):

مكأب هند�سي)؛

 عم ما جم ع بلعمل ات بلأجالية)

منهـا  بملنق لـة)  بملال ة  بلعقاليـة 

بلذكـر) بلسالفـة  بارهـدبف  بملرتبطـة 

 بلأـي مـن شأنهـا تن تساهـم فـي تنم ـة)

بلشركـة.

بملدة):)99)سنــة.
زنقة جما2) (15 (: بملقـر بالجأماعـي)

(،3 بلدين تفغاني بلطابق بر 2 لقم)

 جدة.

تم تحديد) (: بلرتسما2 بالجأماعي)

 100.000 في) بالجأماعي  بلرتسما2 

حصة) (1.000 إلى) مقسم  دلهـم 

بجأماع ة بق مة)100)دلهم لل بحدة)

م زعـة كالأالي):

 1.000 فأ حة) هرناف  بلس دة 

حصــــة)؛

بملجمــــــــــــــــ ع):)1.000)حصــــة.

فاتـح) مـن  (: بالجأماع ـة) بلسنـة 

ينايـر إلــى)31)ديسمبر.

بإلدبلة):)تـم إسناد مهـام بإلدبلة إلـى)

بلس دة هرناف فأ حة كمسير  ح د)

للشركة ملدة غ ـر محـد دة.)

تـم بلتسج ل بلقان ني بكأابـة) (- (2

بلضبـط لـدى بملحكمـة بلأجالية ب جدة)

تحـت لقم)39689)بأاليخ)18)ي ل  )2022.
للخالصـة  بإلشـالة

بلس د حسن بلخل فـي
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مكأب بلس د حسن بلخل في

زب ية شالع بالسأقال2  زنقة ببن لشد بلطابق)3 

عمالة بنعدي)–) جدة

بلهاتف):)05.36.71.01.71 

بلفاكس):)05.36.71.10.25

SOCIETE ASMAKS SAFIA
S.A.R.L

R.C : 39739
تأس ـــــــــــــــــــــس

بأاليـخ) بمقأضـى عقـد عرفـي  (- (1
27)ي ن  )2022)تـم تحديث بلق بن ـن)
برساس ـة للشركـة خصائصهـا كالأالي):

 STE ASMAKS SAFIA(:(بلتسم ـة
.S.A.R.L

بمل ضـ ع):
شربء) 9 ع برسماك بملجمدة)؛

بلغذبئ ة) بملنأجات  شربء) 9 ع 
بلزلبع ة بملخألفة)؛

بسأيربد  تصدير جم ع بملنأجات)
 بلخدمات  بملعدبت  بمل بد  بلسلع)

 قطع بلغ ال)؛
 عم ما جم ع بلعمل ات بلأجالية)
منهـا  بملنق لـة)  بملال ة  بلعقاليـة 
بلذكـر) بلسالفـة  بارهـدبف  بملرتبطـة 
 بلأـي مـن شأنهـا تن تساهـم فـي تنم ـة)

بلشركـة.
بملــــــــــدة):)99)سنــة.

زنقة بن  نفيس) (: بملقـر بالجأماعـي)
لقم)1)بلطابق برل�سي)-) جدة.

تم تحديد) (: بلرتسما2 بالجأماعي)
 50.000 في) بالجأماعي  بلرتسما2 
حصة) (500 إلى) مقسم  دلهـم 
بجأماع ة بق مة)100)دلهم لل بحدة)

م زعـة كالأالي):
 300 بلس د قاس مي عبد بملج د)

حصة)؛
بلس د قاس مي محمد)100)حصة)؛
بلس د قاس مي تمجد)100)حصة)؛

بملجمــــــــــــــــ ع):)))500)حصــــة.
بلسنـة بالجأماع ـة):)مـن فاتـح ينايـر)

إلــى)31)ديسمبر.
بإلدبلة) مهـام  إسناد  تـم  (: بإلدبلة)
عبد) قاس مي  بلس د  بلس د  إلـى 
محمد) قاس مي  بملج د  بلس د 
 STE ASMAKS لشركة) كمسيرين 
محـد دة) غ ـر  ملدة  (SAFIA -S.A.R.L
ال يحق إلدبلة بلشركة للم�سي قدما)
في تي إجربء)إال بعد بمل بفقة من قبل)

بملساهمين في بلشركة.

يقسم بلرص د بعد ل في) (: ( بلر9ح)

بملساهمين) بين  بلقان ن ة  بلنظام ة 

بما يتناسب مع برسهم بلتي يملكها)

كل منهما.

تـم بلتسج ل بلقان ني بكأابـة) (- (2

بلضبـط لـدى بملحكمـة بلأجالية ب جدة)

تحـت لقم)39739)بأاليخ)26)ي ل  )2022.
للخالصـة  بإلشـالة

بلس د حسن بلخل فـي

498 P

NEW WITH ARON

SARL AU

تأسيس شركة
بمقأ�سى بلعقد بلعرفي بملؤلخ ب)

تأسيس شركة) تم  (2022 ي ل  ) (29

 NEW WITH ARON SARL AU

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

تحمل بلخصائص بلأال ة):

 NEW WITH ARON (: بالسم)

.SARL AU

بلكع دة،) زنقة  (: بالجأماعي) بملقر 

لقم)6)حي بل الء)بلقرية،)سال.

بلهدف بالجأماعي):

شربء) 9 ع بلف بكه بلجافة)؛

ت زيع برسماك بلطازجة  بملجمدة)

 بملأك الت بلبحرية.

ب) يقدل  (: بالجأماعي) بلرتسما2 

 1000 إلى) مقسمة  دلهم  (100.000

م زعة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

كالأالي):

 1000 ب صحابي) ن لة  بلس دة 

حصة.

ن لة) بلس دة  ع نت  (: بإلدبلة)

ب صحابي كمسيرة للشركة ملدة غير)

محد دة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة سال لقم بلسجل بلأجالي)

.36367

499 P
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سع د تبعق ل

محاسب معأمد من طرف بلد لة

إقامة ليهام بلرقم)8)قب ل بملدلسة بلخاصة)

بل قين،)بين بلجربدي،)تازة بلجديدة

 س.ج.أ
تأسيس شركة

13)ي ل  )  فقا لعقد عرفي بأاليخ)

2022)بأازة تم تأسيس شركة):

بلتسم ة):)س.ج.ت.

للخدمات) (: بالجأماعي) بلهدف 

بملخألفة.

بلقدس) (: بالجأماعي) بلعن بن 

بلثالث،)مجم عة)5)بلرقم)21،)تازة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.

بلرتسما2):)100.000)دلهم.

بلتس ير):)بلط ب بلقرم ني.

يناير) (31 من) (: بلحساب ة) بلسنة 

31)ديسمبر.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بأازة) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلقان ني 

تحت) (2022 سبأمبر) فاتح   بأاليخ 

لقم)2022/216.

500 P

سع د تبعق ل

محاسب معأمد من طرف بلد لة

إقامة ليهام بلرقم)8)قب ل بملدلسة بلخاصة)

بل قين،)بين بلجربدي،)تازة بلجديدة

 خود فود
تأسيس شركة

 فقا لعقد عرفي بأاليخ)20)سبأمبر)

2022)بأازة تم تأسيس شركة):

بلتسم ة):)خ د ف د.

جل) ب ع  (: بالجأماعي) بلهدف 

مسأخرجات بللح م  ما إلى ذلك.

بلعن بن بالجأماعي):)بلحي بلصناعي)

بلثاني،)طريق تكن 2،)تازة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.

بلرتسما2):)100.000)دلهم.

بلتس ير):)بلخضري بحمد.

يناير) (31 من) (: بلحساب ة) بلسنة 

31)ديسمبر.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلقان ني 

تحت) (2022 تكأ 9ر) (5 بأاليخ)  بأازة 
لقم)2022/268.

501 P

صاكا إيمو
ش.م.م

SAKA IMMO SARL

بلرتسما2 بالجأماعي : 100.000 دلهم   

بملقر بالجأماعي : 360 تجزئة 

لسكان، مأجر لقم 1 كيش بل دبية، 

تمالة

بملؤلخ) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 

2021)قرل شركاء) 21)ديسمبر) بأاليخ)

 SAKA ش.م.م) »صاكا إيم «) لشركة)

IMMO SARL)ما يلي):

»صاكا إيم «) تصف ة شركة) (- (1

.SAKA IMMO SARL(ش.م.م

2)-)تع ين بلس د مصطفى لعرببي)

كمصفي للشركة.

3)-)تحديد بملقر بلرئي�سي لأصف ة)

تجزئة) (: بلأالي) بلعن بن  في  بلشركة 

كيش) (1 لقم) مأجر  (360 لسكان)

ل دبية،)تمالة.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

تحت) (2022 تكأ 9ر) (6 بأمالة بأاليخ)
لقم)9026.

502 P

LOCATION ABADA S.O.H
 شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت بلشريك بل بحد
لتسمالها : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : لقم 7 تجزئة 

بلبهجة، مأجر 2، بملسيرة، ح.ي.م 

بلر9اط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بم جب 

 LOCATION ABADA S.O.H شركة)

شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت بلشريك)

بل بحد بأاليخ)27)سبأمبر)2022)ذبت)

بمليزبت بلأال ة):

كربء)بلس البت بد ن سائق.

من) مك ن  بلشركة  لتسما2 

 1000 إلى) مقسم  دلهم  (100.000

للحصة) دلهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على بلشكل بلأالي):

بلس د لش د بن بل)1000)حصة.

بلشركة مسيرة من طرف بلس د)

لش د بن بل.

سنة) (99 مدة بلشركة محددة في)

ببأدبء)من تاليخ تسج لها في بلسجل)

بلأجالي.

باملحكمة) بلشركة  تسج ل  تم 

بلأجالية بالر9اط بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022 

تحت لقم)163259.

503 P

 CDS
SARL

Au(capital(de 100.000 DHS

RC 122219 Rabat

بلعام)) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 

ماي) (16 بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي 

 CDS باملقر بالجأماعي لشركة) (2022

عمالة) (،2 لقم) بمأجر  بلكائن  (SARL

ح.ي.م بلر9اط،) (،5 بملسيرة) (،10 لقم)
قرل) دلهم  (100.000 لتسمالها)

بلشركاء)ما يلي):

دملاس) ج لج  بلس د  إقربل  فاة 

على) بلشركة() بمل بفقة  )مسير 

بسأمربلية بلشركة.

تف يت) عمل ة  على  بمل بفقة 

بلحصص بالجأماع ة.

بلجديد) بلأ زيع  على  بمل بفقة 

لرتس بملا2.

في) للشركة  جديد  مسير  تع ين 

شخص بلس دة كاترين دملاس.

تحديث بلنظام برسا�سي للشركة)

مع جم ع بلأغ يربت بلسالفة بلذكر.)

بالسجل) بلقان نـي  بإليـدبع  تـم 

بلأجاليـة) بملحكمـة  لـدى  بلأجالي 

بالر9اط بأاليـخ)2)تكأ 9ر)2022)تحـت)

لقم)129361.

504 P

 ENTREPRISE TRAVAUX

DIVERS ET AGREGATS
EDTA S.A.R.L

لتسما2 بلشركة : 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : 26، شالع عقبة، 

شقة لقم 2، تكدب2، بلر9اط

بلسجل بلأجالي : 132601

بالسأثنائ ة) بلقربلبت  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 تغسطس) (26  بأاليخ)

ما يلي):

بلحل بملسبق للشركة.

بشري) جما2  بلس د  تع ين 

كمصفي للشركة.

بالعن بن) بلأصف ة  مقر  تحديد 

بلأالي):)26،)شالع عقبة،)شقة لقم)2،)

تكدب2،)بلر9اط.

باملحكمـة) بلقان نـي  بإليـدبع  تـم 

بلأجاليـة بالر9اط تحـت لقم)129319 

بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022.

505 P

TECHNO CHIHAB
SARL AU

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)

9)سبأمبر)2022) ضع قان ن تسا�سي)

ذبت) بملسؤ ل ة  محد دة  لشركة 

شريك  بحد بلتي تحمل بلخصائص)

بلأال ة):

 TECHNO CHIHAB (: بلتسم ة)

.SARL AU

 82 بل ك ج لقم) (: بملقر بلرئي�سي)

حي) بلح مر  دي ل  بلثالث  بلطابق 

يعق ب بملنص ل بلر9اط.

رجهزة) تجزئة  تاجر  (: بلنشاط)

بلسلك ة  بلالسلك ة) بالتصاالت 

 بلكمب  تر.

بلرتسما2):)100.000)دلهم.

من) بلشركة  إدبلة  يأم  (: بلتس ير)

ملدة) بلشيهب  مصطفى  بلس د  قبل 

غير محد دة.
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باملحكمة) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

تكأ 9ر) (5 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت بلرقم)7800.
لقم بلسجل بلأجالي):)163223.

506 P

MOONY DISCOM
S.A

إعالن عن تجديد  الية تعضاء 
مجلس بإلدبلة

بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  قرل  (- (I

 »MOONY DISCOM S.A« لشركة)

لتسمالها  بإلسم  مجه لة  شركة 

شالع   : دلهم  مقرها   300.000

بلرش د  محمد  زنقة  بمللكي  بلجيش 

بلعمالة 7 بلطابق 2 بلدبل بلب ضاء، 

بملسجلة بالسجل بلأجالي تحت لقم 

ي ن     30 بأاليخ  بملنعقد   293273

2022 ما يلي :

تعضاء  تن  الية  معاينة  بعد 

نهايتها  على  تشرفت  بإلدبلة  مجلس 

لكل من :

بلس د عاد2 بلسالمي.

بلس د شك ب لعلج.

بلس د ل�سى بلسالمي.

بلس د مهدي لعلج.

في  محددة  ملدة  بملهام  تجديد 

بإلدبلة  مجلس  رعضاء  سن بت   6

بلسابق بلذكر يعني حتى تاليخ بلجمع 

بلعام للبت في حسابات بلسنة بملنته ة 

بأاليخ 31 ديسمبر 2027.

II - كما قرل مجلس بإلدبلة بملنعقد 

بأاليخ 30 ي ن   2022 ما يلي :

تن يجدد تع ين باإلجماع بلس د 

عاد2 بلسالمي بصفأه بلرئيس بملدير 

 PRESIDENT DIRECTEUR( بلعام 

GENERAL(  ذلك ط ب2 فترة  اليأه.

لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم   -  III

بلأجالية  باملحكمة  بلضبط  كأابة 

للدبل بلب ضاء بأاليخ 2 تكأ 9ر 2022 

تحت لقم 839956.
بمثابة مقأطف  9 ان

مجلس بإلدبلة

507 P

TANJAH EQUITIES
طنجة إك بيأيز
شركة مساهمة

لتسمالها 300.000 دلهم قابل 
للأح يل

بملقر بالجأماعي : LOT 26B، قطعة 
3 بلطابق برل�سي، طريق بلر9اط، 

بملنطقة بلحرة لطنجة
بلسجل بلأجالي لقم 113021 - 

طنجة
عدم حل بلشركة

بأاليخ) بملنعقدة  جلسأه  في  (- (1
2022،)قرل بلجمع بلعام) 12)سبأمبر)
ملقأض ات) بلعادي،) تطب قا  غير 
بملادة)357)من بلقان ن)17-95)بملؤلخ)
عدم بلحل) (،1996 تغسطس) (30 في)
بل ضع ة) تن  لغم  للشركة  بملسبق 
بلصاف ة للشركة تصبحت تقل من)
بالجأماعي  9الأالي) بلرتسما2  لبع 

م بصلة بلنشاط.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (- (2
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلضبط 
بطنجة بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022،)تحت)

لقم)258062.
بأعديل) بلأصريح  -) ضع  (3
بلضبط) بكأابة  بلأجالي  بلسجل 
لدى بملحكمة بلأجالية بطنجة بأاليخ)
 11023 تحت لقم) (،2022 6)تكأ 9ر)

من بلسجل بلترت بي.
من تجل بلنشر  بإلشهال

بملمثل بلقان ني

508 P

BUY CAR
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
يقدل لتسمالها ب 100.000 دلهم
مقرها بالجأماعي : 22 شالع تمير 
س دي محمد حي لشاد بلقرية سال

لقم بلسجل بلأجالي : 35733
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 883
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
 2022 تغسطس) (22 في) بملؤلخ 
بلحالي) بالجأماعي  بملقر  تح يل  تم 

للشركة من):

تمير س دي محمد حي) شالع  (22
لشاد بلقرية سال.

إلى):
تجزئة) (،5 عمالة) (،3 لقم) شقة 
حي) بلخامس،) محمد  شالع  تس ا،)

كريمة،)سال.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (3 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39722.
509 P

 LE VILLAGE DES
CREATEURS MAROC

شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت 
شريك  ح د

لتسمالها 100.000 دلهم
بملقر بالجأماعي :  230، شالع سهل 
بلر ن، شقة لقم 1، ت الد مطاع، 

تمالة
بلحل بملسبق - تع ين مصفي - 

تحديد مقر بلأصف ة
بمقأ�سى محضر بلجمع بلعام غير)
سبأمبر) (26 بأاليخ) بملنعقد  بلعادي 
بل ح د لشركة)) بلشريك  قرل  (2022
 LE VILLAGE DES CREATEURS«
لتسمالها) ش. ،) ش.م.م  (»MAROC
ملقأض ات) دلهم،) طبقا  (100.000

بلقان ن بملأعلق بالشركات):
حل مسبق للشركة ببأدبء)من)26 

سبأمبر)2022.
كنزة) ب لهب ب  بلس دة  تع ين 

كمصفي لحسابات بلشركة.)))))))
بلشركة) تصف ة  مقر  تحديد 

بنفس بملقر بالجأماعي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع   تـم 
بكأ 9ر) (3 بأاليخ) بأمالة،) بإلبأدبئ ة 

.D(:(9018(2022)تحت لقم
بملصفي

510 P

CUBA CAR
SARL

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة بامل بصفات بآلت ة):

.CUBA CAR(:(بلتسم ة

ذبت) شركة  (: بلقان ني) بلشكل 

مسؤ ل ة محد دة.

كربء) (: بالجأماعي) بلغرض 

بلس البت بد ن سائق.
بملقر بالجأماعي):)زنقة س دي عبد)

 326 هاء) (0120 025) ب ) بلرحمان)

بركة حصين سال بلجديدة.

تأسيس) من  سنة  (99 (: بملدة)

بلشركة.

 100.000 (: بالجأماعي) بلرتسما2 

حصة) (1000 إلى) مقسم  دلهم 

دلهم) (100 فئة) من  بجأماع ة 

لل بحدة محرلة من طرف بلشركاء):

بلس د بلحدبد لش د):)800)حصة)

بجأماع ة.

 200 (: بلبغ لي) تي ب  بلس د 

حصة بجأماع ة.

بملجم ع):)1000)حصة بجأماع ة.

بلتس ير):)تم تع ين بلس د بلحدبد)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  لش د 

محددة.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بسال) بالبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 

تحت) بلأجالي  بالسجل   بملسجلة 
لقم)36839)بأاليخ)2)تكأ 9ر)2022.

511 P

إنأمان ة فدبد ش.ذ.م.م

5)بملركز بلأجالي ببن سينا تگدب2 بلر9اط

بلهاتف05-37-77-59-72

بلفاكس)-05 37-77-59-81 

 AUDIO RABAT SARL  شركة
بلرفع من لتسما2 بلشركة

تعديل بلقان ن برسا�سي للشركة
بلعام) بلجمع  محضر  حسب 

بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي 

شركاء) قرل  بالر9اط،) (22/07/2022

(،»AUDIO RABAT SARL«شركة

ذبت بلرتسما2)100.000)دلهم  بلتي)

68,)شالع فا2  لد) (: ي جد مقرها ب)

عمير بكدب2 بلر9اط.
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من) بلشركة  لتسما2  في  بلزيادة 
طرف بلشركاء)بمقأ�سى بملادة)86)من)
بملنظم للشركات ذبت) (96-5 بلقان ن)
بملسؤ ل ة بملحد دة  ذلك الستهالك)
بلشركة عن طريق خسائر) لتسما2 
بلسن بت بملنصرمة  9الأالي تم دمج)
بلدي ن بلسائلة بملسأحقة في ح زة)

بلشركاء.
 بهذب فان لتسما2 بلشركة قد لفع)
بمقدبل92.000)دلهم  ذلك ليرفع من)
192.000)دلهم.) 100.000)دلهم إلى)
بخلق)920)))حصة بجأماع ة جديدة)
دلهم لل بحدة  سأ زع) (100 بق مة)

على بلشركاء)على بلنح  بلأالي):
مالك) ج ن  ديجالدبن  بلس د 

ج لج ب 2)):)920)حصة بجأماع ة.
 280 (: ج ب2) بلشرقا ي  بلس د 

حصة بجأماع ة.
 280 بلشرقا ي) ياسمين  بلس دة 

حصة بجأماع ة.
حصة) (1920 (: مجم عه) ما  ت  

بجأماع ة.
تعديل بلقان ن برسا�سي للشركة)
بملادة) في  عل ه  منص ص  ه   كما 
5-96)من بلقان ن  حسب مقأض ات)

محضر بلجمع بلعام بالسأثنائي.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (6 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022))تحت لقم)129223.
512 P

GLOWER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

لشريك  ح د
لتسمالها بلأجالي 100.000 دلهم

بلعن بن : تجزئة بلسعادة لقم 222 
عين عأ ق بلطابق بلسفلي - تمالة

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)
نظام) تم  ضع  (2022 سبأمبر) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  تسا�سي 

بملحد دة لشريك  ح د كالأالي):
.GLOWER SARL AU(:(بلتسم ة

(: تهدبفها) من  بلشركة  (: بلهدف)
شبه ص دل ة.

 222 تجزئة بلسعادة لقم) (: بملقر)

عين عأ ق بلطابق بلسفلي)-)تمالة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

بلتسج ل بالسجل بلأجالي.
 100.000 (: بلأجالي) بملا2  لتس 

1000)حصة قدل) دلهم مقسمة إلى)

دلهم جم عها) (100 منها) كل  بحدة 

باسم بلس د محمد بدم بلدنادني.

بلشركة) إدبلة  يأ لى  (: بإلدبلة)

بلس د محمد بدم بلدنادني ملدة غير)

محد دة.

تم بإليدبع بلقان ني لدى بملحكمة)

تكأ 9ر) (6 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)137217.

513 P

SOFTIFLY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

لتسمالها 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : شقة لقم 28، 

شالع فا2  لد عمير، تكدب2، بلر9اط

تبعا ملدب لة محضر بلجمع بلعام)

ماي) (9 بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي 

ش.م.م) (SOFTIFLY لشركة) (،2022

تقرل ما يلي):

بلس دة) من  (: بلحصص) ب ع 

إلى بلس د) بلعل ي لال فاطمة بلزهربء)

بل  �سي هشام سل م):)330)حصة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالر9اط) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (6 ي م)

.129226
بمثابة مقأطف  9 ان

514 P

 ALLRIGHT

CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها 100.000 دلهم 

بملقر بالجأماعي : لقم 206، مجم عة 

بملجد، حي بلنهضة 2، بلر9اط

بلجمع) محضر  ملدب لة  تبعا 

بأاليخ) بملنعقد  بالسأثنائي  بلعام 

08/09/2022)تقرل ما يلي):)

ب ع بلحصص من بلس د بلتهامي)
بلع د:) مصطفى  بلس د  إلى  ل الدي 

500)حصة.
لشركة) بلقان ني  بلشكل  تغ ير 
  ALLRIGHT CONSTRUCTION
من شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة إلى)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

شريك  ح د.
ل الدي) بلتهامي  بلس د  بسأقالة 
من) بلع د  مصطفى   بلس د 
بلس د) كمسيرين  تع ين  مهامهما 
بلع د مسير  ح د لشركة) مصطفى 
(،ALLRIGHT CONSTRUCTION

ملدة غير محد دة.
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأمالة) بإلبأدبئ ة  باملحكمة  بلضبط 
لقم) تحت  (،2022 تكأ 9ر) (6 ي م)

.129232
بمثابة مقأطف  9 ان

515 P

 ART’S BETON
CONSTRUCTION MAROC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
ذبت شريك  ح د

لتسمالها 100.000 دلهم
بملقر بالجأماعي: 6 زنقة ضاية 

ع ب، بلطابق بلرببع، شقة لقم 16، 
تكدب2، بلر9اط

بأاليخ) بمقأ�سى عقد عرفي حرل 
تم  ضع بلقان ن) (2022 فاتح ي ل  )
برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة)

خاص تها كالأالي):
بلهدف):)للشركة برهدبف بلأال ة:

مقا 2 في بلتس ير بلصناعي.
تصن ع بلخرسانة))بيأ ن(.

بلأجالة في م بد بلبناء.
بملدة):)99)سنة.

ف ما) محدد  (: بلشركة) لتسما2 
بلى) مقسم  دلهم  (100.000 قدله)
دلهم) (100 فئة) من  حصة  (1000
لل بحدة كلها ممن حة للس د تريفي)

ياسين.
بلتس ير):)تس ير بلشركة من طرف)

بلس د تريفي ياسين،)مسير  ح د.

بلقان ني) بإليدبع  تم  (: بإليدبع)

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بكأابة 

بالر9اط ي م)06/10/2022)تحت لقم)

.129225

بلأجالي.) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.163263
بمثابة مقأطف  9 ان

516 P

MOORISH

RHITA DELICE
SARL AU

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة

بأاليخ) بمقأ�سى عقد عرفي حرل 

5)تكأ 9ر)2022)في بلر9اط،)تم تحرير))

لشركة ذبت مسؤ ل ة محد دة بلتي)

تحمل بملميزبت بلأال ة):

بلتسم ة):)RHITA DELICE)شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة.

بلهدف):)تنظ م بلحفالت.

تنظ م برحدبث.

تقديم بلطعام بلجماعي.

مم ن بلحفالت.

زنقة ضاية) (،6 (: بالجأماعي) بملقر 

تكدب2) (16 ع ب بلطابق لرببع بلشقة)

بلر9اط.

مدة ق ام بلشركة):)99)سنة ببأدبء)

من تاليخ تأسيسها بلنهائي.

ب) يقدل  (: بلشركة) لتسما2 

10.000)دلهم مقسم إلى)100)حصة)

دلهم لل بحدة م زعة) (100 من فئة)

بالكامل على):

بلس د عمر غزبلي):)70)حصة.

بلس دة غ ثة غزبلي):)10)حصص.

 10 (: غزبلي) تمين  تحمد  بلس د 

حصص.

بلس د ي نس غزبلي):)10)حصص.

بلتس ير  بإلمضاء):)تس ير بلشركة)

بلس د) طرف  من  محد دة  غير  ملدة 

عمر غزبلي.

بأ ق ع) ملزمة  بلشركة  تصبح 

بلس د عمر غزبلي.
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من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)
31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد بقأطاع) (: تقس م برل9اح)
كاحأ اط قان ني،)ي زع بلباقي حسب)

قربل بلشركاء.
بلتسج ل):)تم بلتسج ل باملحكمة)
بلأجالية للر9اط ي م)7)تكأ 9ر)2022 

تحت بلرقم)163293.
ملخص من تجل بلنشر

517 P

MOORISH

BUZZARTS
SARL AU

بلحل بلنهائي
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
قرل) (2022 سبأمبر) (12 بملنعقد)
 M. YOUSSEF((بلس د ي سف مل ك
شركة) مسير  ()MALLOUK
بلشركة في) (BUZZARTS SARL AU
دلهم،) (10.000 لتسمالها) بلأصف ة،)
ضاية) زنقة  (،6 بالجأماعي) مقرها 
تكدب2) (16 ع ب بلطابق لرببع بلشقة)
بلر9اط،)بلحل بلنهائي للشركة بسبب)

بل ضع بلصافي للشركة.
بلتسج ل):)تم بلتسج ل باملحكمة)
سبأمبر) (20 ي م) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت بلرقم)128921.
ملخص من تجل بلنشر

518 P

MOORISH

HOMEBNB
SARL

بلحل بلنهائي
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
قرل) (2022 سبأمبر) (21 بملنعقد)
بمل لى)) عبد  بلس د  بلشركة  مسير  
بلزبمة) بشرى  بلزكرب ي  بلس دة 
 بلس د ياسين بلزكرب ي،)بلشركة في)
دلهم،) (10.000 لتسمالها) بلأصف ة،)
ضاية) زنقة  (،6 بالجأماعي) مقرها 
تكدب2) (16 ع ب بلطابق لرببع بلشقة)
بلر9اط،)بلحل بلنهائي للشركة بسبب)

بل ضع بلصافي للشركة.

بلتسج ل):)تم بلتسج ل باملحكمة)
بلأجالية بالر9اط ي م)3)تكأ 9ر)2022 

تحت بلرقم)129299.
ملخص من تجل بلنشر
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دي بن برسأاذة بسماء)بب  بل فاء
م ثقة بالن بصر

بقامة ب سك لة عمالة لقم)2،)بلطابق بلثاني)
بلشقة)2،)بلطريق)3009)-)ب سك لة إقل م)

بلن بصر

الشركة »مجموعة ايمو زيان«
ش.م.م

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة
من) حرل  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
بل فاء) تب   تسماء) برسأاذة  طرف 
سبأمبر) (28 بأاليخ) بالن بصر  م ثقة 
محد دة) شركة  تأسيس  تم  (2022

بملسؤ ل ة خاص اتها كالأالي):
بلتسم ة):)بلشركة)»مجم عة بيم )

زيان«)شركة محد دة بملسؤ ل ة.
ت   بملغرب  دبخل  : س بء  بلهدف 

خالجه ،
بملبن ة  بلغير  بلعقالبت  شربء 

مبن ة، تس يرها  9 عها  بسأغاللها.
للسكن  بملعدة  بلعقالبت  تشي د 

 بلأجالة  بلكربء.
تشغا2  بلأجهيز  مخألف 
بلعقالي  بالتجال  بلبناء  بإلنعاش 
بلعقالية  بلعقالبت  بلحق ق  في 

 بملنق لة.
تشكالها  بمخألف  بملشالكة 
بملشابهة  بملقا الت  بلشركات  في 

بمل ج دة حال ا  بملنشأة مسأقبال.
إنشاء  شربء  بسأغال2 مخألف 

بملؤسسات ذبت بلطب عة بملماثلة.
بملعدبت  كل  بالسأيربد  شربء 
بلتي   بلأجهيزبت  بملنأجات  غيرها 

تدخل في إطال نشاط بلشركة.
بالختربع  بربءبت  مخألف  شربء 
 إحدبثها  بسأغاللها  تف يتها 
عليها  بلأحسينات  مخألف   إدخا2 
بإلضافة  بلرخص  شهادبت   كذب 
من  غيرها  بلصناع ة   بلعالمات 
عمل ة  في  تدخل  بلتي  بلعناصر 

بلأصن ع.

بلعمل ات  عامة مخألف   9صفة 

بلأجالية  بملال ة  بلصناع ة 

ترتبط  بلتي   بلعقالية  بملنق لة 

بالنشاطات بملذك لة تعاله  بلتي من 

شأنها تن تساهم في نم  بلشركة. 

دلهم) (100.000 (: بلرتسما2)

مقسم إلى)1000)حصة ق مة بلحصة)

بل بحدة)100)دلهم مقسمة كالأالي):

:((»HABITAT PROM«(شركة

500)حصة.

(:(»DIOR RAFAHIA«(شركة

500)حصة.

شالع   61  : بالجأماعي  بملقر 

بملعاني  مصطفى  ملأقى  لالياق ت 

بملركز بلأجالي لياض لقم 85 بلطابق 

بلثاني بلدبل بلب ضاء.

من  ببأدبء  سنة   99  : بملدة 

تأسيسها.

بلسنة بالجأماع ة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

بالحأ اطي) تك ين  بعد  (: برل9اح)

بلقان ني تقسم برل9اح))ت  يحأفظ بها)

طبقا لقربل بلشركاء.

بلحم د) عبد  بلس د  (: بلتس ير)

مسير بل ح د ملدة غير محد دة

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

بلب ضاء)بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022)تحت)
لقم)32732.
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STE KAMAL IMMO
SARL AU

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في) (- (I
19)سبأمبر)2022،)تم إيدبع بلقان ن)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  بلأأسي�سي 

 6 بأاليخ) بشريك  ح د  بملحد دة 
بلأجالي) بلسجل  (2022 تكأ 9ر)

557633) ذبت بملميزبت بلأال ة):

 STE KAMAL IMMO«(:(بلتسم ة

.»SARL AU

بلهدف):)هدف بلشركة ه ):

هندسة مدن ة.

مدن ة) هندس ة  تعما2  إنشاء)
تخرى.

تعما2 إنشائ ة مأخصصة تخرى.
مكأب ت ليد.

بلأجالة.
تعما2 مخألفة.

بلأط ير بلعقالي.
إيجال.

بلتي يجب تن يضاف إليها):
إدبلة) تأجير،) ح ازة،) إنشاء،)
ترك ب،) برعما2،) لجم ع  إيجال 
تشغ ل جم ع بملؤسسات  بلشركات)
من) بأي  بملأعلقة   بملصانع  بل لش 

برنشطة بملحددة.
تخذ ت  ح ازة ت  بسأخدبم ت  نقل)
بالختربع) بلعمل ات  9ربءبت  جم ع 

بملأعلقة بهذه برنشطة.
بملشالكة بملباشرة ت  غير بملباشرة)
للشركة في جم ع بملعامالت بملال ة ب )
بلعقالية ت  بر لبق بملال ة  في جم ع)
بلصناع ة) ت   بلأجالية  بملؤسسات 
بلتي قد تك ن مرتبطة بغرض بلشركة)

ت  تي غرض مشابه ت  ذي صلة.
سم ة) زنقة  (: بالجأماعي) بملقر 
بقامة شهرزبد)3)بلطابق)5)لقم)22)حي)

بلنخ ل بلدبل بلب ضاء.
من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

تأسيسها بلنهائي.
بلرتسما2) (: بالجأماعي) بلرتسما2 

بالجأماعي محدد في)10.000)دلهم.
من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

فاتح يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
تم تع ين بلس د كما2) (: بلتس ير)
بل طن ة) للبطاقة  بلحامل  ملط ف 
مغر9 ة) جنس ة  (IW802122 لقم)
بلدبل) (1982 ن فمبر) (2 بملزدبد بأاليخ)
بلب ضاء)بلقاطن بأجزئة تكدب2 زنقة)
بلدبل) س دي م من  (339 عمالة) (12

بلب ضاء.)مسيرب للشركة.
تم بإليدبع بلقان ني بالسجل) (- (II
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلأجالي 
تكأ 9ر) (6 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل 

2022)تحت لقم)557633.
ملخص قصد بلنشر
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 STE TRANSFERT
BOUHANDA

SARL
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 26 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في)
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 سبأمبر)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة):
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
:) س ط) بإيجاز) بلشركة  غرض 
تح يل) (- في إلسا2  بسأالم برم ب2)

بلعمالت)-)ب ع ملحقات بلهاتف.
س ق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلصهريج) جماعة  بلحمادنة  تلبعاء)

قلعة بلسربغنة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة)99)سنة.
 100.000 (: مبلغ لتسما2 بلشركة)
دلهم مقسمة 2)1000)حصة بق مة)
بين) لكل حصة مقسمة  دلهم  (100

بلشركاء)كالأالي):
(: يملك) بلسع دي  لش د  بلس د 

500)حصة.
(: يملك) ب هندة  بلس د مصطفى 

500)حصة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه:) بلسع دي  لش د  بلس د 

حي بلبشير تزيال2.
عن بنه) ب هندة  مصطفى  بلس د 
قلعة) بلصهريج  بلحدبد  ت الد  د بل  (:

بلسربغنة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن مسيري بلشركة):
عن بنه) ب هندة  مصطفى  بلس د 
قلعة) بلصهريج  بلحدبد  ت الد  د بل  (:

بلسربغنة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)27 
سبأمبر)2022)تحت لقم)2022/399.

لقم بلسجل بلأجالي)5231.
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 STE ATELIER RACHID

CHABAH DE FORGE
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د

في مؤلخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 15)سبأمبر)2022)تم إعدبد بلقان ن)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  بملحد دة 

باملميزبت بلأال ة):

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د.

بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلبناء) م بد  ب ع  (- للحدبدة)  لشة 

بالأفص ل)-)بلأجالة.

مركز) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

س يقة بر طة جماعة ب يا عمر قلعة)

بلسربغنة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ لتسما2 بلشركة)

دلهم مقسمة 2)1000)حصة بق مة)

100)دلهم لكل حصة):

بلس د عبد بلرش د شر دة يملك):)

1000)حصة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

شر دة) بلرش د  عبد  بلس د 

عمر) ب يا  عمر  تيت  د بل  (: عن بنه)

قلعة بلسربغنة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن مسيري بلشركة):

شر دة) بلرش د  عبد  بلس د 

عمر) ب يا  عمر  تيت  د بل  (: عن بنه)

قلعة بلسربغنة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بلسربغنة  بقلعة   بالبأدبئ ة 

لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (22  

.2022/392

لقم بلسجل بلأجالي)5231.
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 STE BOULANGERIE

 M’HAMMED

ELMOUTAOUKIL
SARL AU

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د

 12 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في)

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 سبأمبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  بملحد دة 

باملميزبت بلأال ة):

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د.

بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

ب ع) (- مخبزة إلنأاج بلخبز  بلحل يات)

منأجات بملخبزة بالأفص ل.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)165 

تجزئة منالة)1)قلعة بلسربغنة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ لتسما2 بلشركة)

دلهم مقسمة 2)1000)حصة بق مة)

بين) لكل حصة مقسمة  دلهم  (100

بلشركاء)كالأالي):

(: يملك) بملأ كل  محمد  بلس د 

1000)حصة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد بملأ كل عن بنه):)حي)

بلهناء)1)لقم)612)قلعة بلسربغنة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن مسيري بلشركة):

بلس د محمد بملأ كل عن بنه):)حي)

بلهناء)1)لقم)612)قلعة بلسربغنة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بلسربغنة  بقلعة   بالبأدبئ ة 

لقم) تحت  (2022 سبأمبر) (19  

.2022/389

لقم بلسجل بلأجالي)5225.
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2BTP
SARL AU

RC(TEMARA : 136647
I)-)بمقأ�سى عقد عرفي حرل بأاليخ)
30)سبأمبر)2022)بأمالة قرل بلشريك)
 »2BTP SARL AU« بل ح د لشركة)
مقرها بالجأماعي حي بملسيرة 2 لقم 
لقم  تحت  تمالة  بملسجلة   220
136627 بالسجل بلأجالي باملحكمة 

بالبأدبئ ة بأمالة بلأعديل بآلتي :
بلس د  تناز2   : بلحصص  نقل 
 10.000 عن  بلرحمان  عبد  مل 2 

حصة لفائدة بلس د مل 2 محمد.
لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم    -  II
باملحكمة) بلأجالي  بلسجل  مصلحة 
 9037 لقم) تحت  بأمالة  بالبأدبئ ة 

بأاليخ)6)تكأ 9ر)2022.
525 P

WE DO MARKETING
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م ش. 
بمقأ�سى عقد عرفي حرل بالر9اط)
تحرير) تم  (،2022 سبأمبر) (29 في)
بلق بنين برساس ة لـ))ش.ذ.م.م ش. )

 مميزبتها كالأالي):
 WE DO« (: بلتسم ة)
MARKETING SARL AU« ش.ذ.م.م)

ش. .
بلهدف):)بالستشالبت في بلتس ير.

بلأجالة.
شقة) بربطا2،) شالع  (15  : بملقر)

لقم)2،)تكدب2،)بلر9اط.
دلهم) (100.000 (: بملا2) لتس 
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
100)دلهم لل بحدة بكأأبت  حرلت)

كلها من طرف):)
 1000 (: بلس د طه ياسين س �سي)

حصة.
تسير بلشركة ملدة غير) (: بلتس ير)
محد دة من طرف بلس د طه ياسين)

س �سي.
من فاتح يناير إلى) (: بلسنة بملال ة)

31)ديسمبر.



19303 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

ي م) من  ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

تق  د بلشركة بالسجل بلأجالي.

بإلمضاء):)تسند مهمة بلأ ق ع مع)

بملؤسسات) بلبنك ة  جم ع  بل كالة 

بل ح د) بلأ ق ع  خال2  من  بملال ة 

للس د طه ياسين س �سي.

تق  د) تم  (: بلأجالي) بلسجل 

بلسجل) مصلحة  لدى  بلشركة 

بلأجالي باملحكمة بلأجالية بالر9اط)

تكأ 9ر) (6 بأاليخ) (163283 تحت لقم)

.2022
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HYPER ALPHA GROUP
 شركة محد دة بملسؤ ل ة
لتس بملا2 100.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : حي م امال شالع 

ب الد حد  عين بلشق بلدبل بلب ضاء

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)

تم بالتفاق على) (،2022 سبأمبر) (13

لشركة) برسا�سي  بلقان ن   ضع 

بملميزبت) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بلأال ة):

 HYPER (: بالجأماع ة) بلتسم ة 

محد دة  شركة   ALPHA GROUP

بملسؤ ل ة.

بمل ض ع بالجأماعي : بلشركة لها 

كم ض ع :

في  بالستشالبت  بلتربخ ص،  ب ع 

بلأكن ل ج ا، بلدعم بلأقني، بلأدليب 

 بلأك ين  بإللشاد بملعل ماتي.

:)حي م امال شالع) بملقر بالجأماعي)

ب الد حد  عين بلشق بلدبل بلب ضاء.

بملدة : 99 سنة ببأدبء من تاليخ 

تأسيسها بلنهائي.
دلهم   100.000  : بملا2  لتس 

من  حصة   10.000 إلى  مقسمة 

فئة 10 دلبهم لل بحدة محرلة كل ا 

 م زعة كاآلتي :
بلقادلي  تمين  محمد  بلس د 

 2875 تجل  من  بل مني  بلحسني 

حصة.

فاطمة  كريمة  زينب  بلس دة 

بلغزب ي من تجل 1500 حصة.

من  بلغزب ي  عزيز  بحمد  بلس د 

تجل 3375 حصة .

بلس د محمد علي حم د بمل لي من 

تجل 250 حصة.

كمسيرين  تع ين  تم   : بلتس ير 

للشركة ملدة غير محد دة :
بلقادلي  تمين  محمد  بلس د 

بلحسني بل مني، من جنس ة مغر9 ة، 

حامل لبطاقة بلأعريف بل طن ة لقم 

BE539372، مزدبد بأاليخ 25 ن فمبر 

1969، قاطن ب 32 ص ب 3600 بب  

ظبي بالمالبت بلعر9 ة بملأحدة.

فاطمة  كريمة  زينب  بلس دة 

بلغزب ي، من جنس ة مغر9 ة، حاملة 

لقم  بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

G802162، مزدبدة بأاليخ 8 تكأ 9ر 

1961، قاطنة ب 23 شالع مهدي بن 

بركة بلس ي�سي بلر9اط.

تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط 

بلب ضاء  بالدبل  بلأجالية  بملحكمة 

لقم  تحت   2022 تكأ 9ر   2 بأاليخ 

.820238
للخالصة  بلب ان

527 P

REITOP PROD
 شركة محد دة بملسؤ ل ة
لتس بملا2 10.000 دلهم

بملقر بالجأماعي : ملأقى طريق 

بلقاهرة  زنقة غاندي إقامة بملنزه 

شقة لقم 20 بلر9اط

بمقأ�سى عقد عرفي محرل بأاليخ)

على) بالتفاق  تم  (،2022 سبأمبر) (9

لشركة) برسا�سي  بلقان ن   ضع 

بملميزبت) ذبت  بملسؤ ل ة  محد دة 

بلأال ة):

 REITOP (: بالجأماع ة) بلتسم ة 

PROD)شركة محد دة بملسؤ ل ة.

بمل ض ع بالجأماعي : بلشركة لها 

كم ض ع :

إنأاج  تأجير  9 ع تد بت تعل م ة 

بملغرب  بلخالج،  في  للأك ين 

بلأك ين  بلأدليب،  في  بستشالبت 

بستشالبت إدبلية.

طريق) ملأقى  (: بالجأماعي) بملقر 

بملنزه) إقامة  غاندي  بلقاهرة  زنقة 

شقة لقم)20)بلر9اط.

بملدة : 99 سنة ببأدبء من تاليخ 

تأسيسها بلنهائي.

لتس بملا2 : 10.000 دلهم مقسمة 

100 دلهم  100 حصة من فئة  إلى 

لل بحدة محرلة كل ا  م زعة كاآلتي :

REITOP HOLDING من  شركة 

تجل 99 حصة.

 1 تجل  من  ب تيي  نايل  بلس د 

حصة.

كمسير  تع ين  تم   : بلتس ير 

للشركة ملدة غير محد دة :

جنس ة  من  ب تيي،  نايل  بلس د 

بلأعريف  لبطاقة  حامل  مغر9 ة، 

مزدبد   ،BE918987 لقم  بل طن ة 

ب  قاطن   ،2000 يناير   2 بأاليخ 

بلدبل   7 بلطابق  بلجزبئر  زنقة   32

بلب ضاء.

تم بإليدبع بلقان ني بكأابة ضبط 

 6 بأاليخ  بالر9اط  بلأجالية  بملحكمة 

تكأ 9ر 2022 تحت لقم 129235.
للخالصة  بلب ان

528 P

STE OSSAF SERVICES
SARL

لقم 17 زنقة م ليأاني بلف د - 

بلرش دية

غير) بجأماع  محضر  ( بمقأ�سى)

2022)تم) 30)تغسطس) عادي بأاليخ)

بتخاذ بلقربلبت بلأال ة):

500)حصة من) :)تف يت) (1 بلقربل)

بق مة) زبيد  حسن  بلس د  حصص 

بلس دة) لفائدة  للحصة  دلهم  (100

حل مة حرفاش.

لكي يصبح لتسما2 بلشركة م زع)

كاآلتي):

 500 (: حرفاش) حل مة  بلس دة 

حصة.

بلس د سعد زبيد):)250)حصة.

بلس د تسامة زبيد):)250)حصة.

بلقربل)2):)بسأقالة بلس دة حل مة)

حرفاش من منصبها كمسيرة للشركة)

كمسير) زبيد  بسامة  بلس د   تع ين 

جديد للشركة  ذلك ملدة غير محددة.

بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 

بلقان ني للشركة لدى كأابة بلضبط)

بالرش دية) بالبأدبئ ة  باملحكمة 

تحت) (2022 سبأمبر) (29 بأاليخ)
بلأجالي) بلسجل  (2022/832 لقم)

.15651

529 P

NIZAR ADIL SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
 22 بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

2022)بالر9اط تقرل تأسيس) سبأمبر)

بشريك) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 

 بحد بالخصائص بآلت ة):

نزبل عاد2) (: بلتسم ة بالجأماع ة)

سيرفيس.
زنقة) (5 لقم) (: بالجأماعي) بملقر 

دي ل) (1 بلشقة) بر 2  بلطابق  س ام 

بلجامع بلر9اط.

بلبناء) تشغا2) تعما2  (: بلهدف)

مخألفة.

من تاليخ) سنة ببأدبء) (99 (: بملدة)

إحدبثها بلفعلي.

من) تبأدئ  (: بالجأماع ة) بلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير  تنأهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: بالجأماعي) بلرتسما2 

 1000 على) مقسم  دلهم  (100.000

حصة بق مة)100)دلهم.

بلتس ير):)بلشركة مسيرة من طرف)

بلس د تي ب عاد2 ملدة غير محد دة.
بلأجالي) بالسجل  بلأق  د  لقم 

.163115

باملحكمة) بلطلب  إيدبع  تم 

سبأمبر) (29 بلأجالية بالر9اط بأاليخ)

2022)تحت لقم)129257.

530 P
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ALZOU CONSTRUCTION

SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

لتسمالها : 2.500.000 دلهم

مقرها بالجأماعي : لقم 28، فرع 

بلسالم فأح بلخير - تمالة

بلسجل بلأجالي : 123209 تمالة

للجمع ة) عرفي  محضر  على  بناء)

في بملؤلخة  بالسأثنائ ة   بلعم م ة 

 ALZOU«(13)سبأمبر)2022)لشركة 

قرل) ش.م.م  (»CONSTRUCTION

بلشركاء)ما يلي):

لتسما2) لفع  على  بملصادقة 

بملساهمة) طريق  عن  بلشركة 

بمبلغ) للشركاء) بلجالي  بالحساب 

دلهم ليرتفع) (500.000 بجمالي قدله)

 2.000.000 من) بلشركة  لتسما2 

دلهم إلى)2.500.000)دلهم من خال2)

بق مة) جديدة  حصة  (5.000 إنشاء)

2.500)حصة لصالح بلشريكين.

بملحكمة) في  بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (7 بأاليخ) بأمالة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9058.
السأخربج  ذكر

ملسير

531 P

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اوروح

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

ب ل ح شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

02/26 زنقة 976 تربست بنزكان - 

80000 بنزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

26791

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (03

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)ب ل ح.

بلنقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بل طني للبضائع لحساب بلغير

بلنقل بلد لي للبضائع لحساب) (-

بلغير.

لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- بنزكان) تربست  (976 زنقة) (26/02

80000)بنزكان بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

: عبدبللط ف) مسع دي   بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عبدبللط ف) مسع دي  بلس د 

بكادير) (80000 ب لير) عن بنه)ب()

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عبدبللط ف) مسع دي  بلس د 

بكادير) (80000 ب لير) عن بنه)ب()

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (30 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1679.

1I

KBH CONSULTING

 CONDITIONNEMENT

 ET VALORISATION DES

CONDIMENTS

إعالن مأعدد بلقربلبت

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

 CONDITIONNEMENT

 ET VALORISATION DES

CONDIMENTS »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 15 

شالع طنجة شالع ج الن تطلس - 

30000 فاس بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.67323

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 28)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي إلى د بل  الد)

خل فة عين بلشقف م الي يعق ب)

فاس

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

خل د) جديد  مسير  تع ين  مايلي:)

منير بسأقالة بملسير بلسابق بلحسين)

حم  بحبشان

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بملقر بالجأماعي

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (31 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2529.

2I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TAINO IMMOBILIER SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 TAINO IMMOBILIER SARL

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 

م الي هشام إقامة س تي ل ج 

بلطابق بلثامن شقة لقم 120 - 

90000 طنجة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.52009

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 22)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:/1 لقم) قربل 
مايلي:)لفع ق مة بلحصة بالجأماع ة)

 1000 إلى) للحصة  دلهم  (100 من)

دلهم للحصة)

على) ينص  بلذي  (:/2 لقم) قربل 
مايلي:)زيادة في لتسما2 بلشركة بمبلغ)

 3.025.000 11.955.000)لرفعه من)

مع) دلهم  (15.000.000 بلى) دلهم 

بجأماع ة) حصة  (11955 إصدب)

جديدة من فئة)1000)دلهم للحصة.)

نت جة لذلك,)تم تغ ير بلفصل بلسابع)

من بلقان ن برسا�سي.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
حدد) (: بالجأماعي) لبسما2  مايلي:)
 15.000.000 في) بلشركة  لبسما2 

حصة) (15000 بلى) مقسمة  دلهم 

دلهم) (1.000 فئة) من  بجأماع ة 

للحصة تخصص للشركاء):1/)بلس د)

 5625 بلشريف----) بلسالم  عبد 

محمد) بلس د  (/2 بجأماع ة) حصة 

حصة) بلشريف5625------------)

بجأماع ة)3/)بلس د محمد بلشريف)

3750)حصة بجأماع ة.
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بملجم ع)15000)حصة بجأماع ة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257562.

3I

AUFIDEX CONSEILS

 GALAXIE BUS
TOURISTIQUES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلأصف ة

AUFIDEX CONSEILS

 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA

 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH، 40070،

MARRAKECH MAROC

 GALAXIE BUS TOURISTIQUES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : بلطابق 

بالل�سي تجزئة بلحسن بلأاني، 

بسكج ل لقم 170،مربكش. - 

20000 مربكش بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.5217

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 ي ن  ) (30 بملؤلخ في)

 GALAXIE BUS TOURISTIQUES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ)
دلهم  عن بن) (300.000 لتسمالها)

بالل�سي) بلطابق  بإلجأماعي  مقرها 

تجزئة بلحسن بلأاني،)بسكج ل لقم)

مربكش) (20000 (- 170،مربكش.)

بملغرب نت جة لأ قف بلنشاط.

  عين:

بملاحي  ) سل ى  بلس د)ة()

بلسادس) محمد  شالع  (2 عن بنه)ب()

مربكش) (20000 بلس ي�سي) (6.8 كلم)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بلطابق) 2022) في  ي ن  ) (30 بأاليخ)

بلأاني،) بلحسن  تجزئة  بالل�سي 

بسكج ل لقم)170،مربكش.)-)20000 

مربكش بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (15 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139263.
2I

PARTAGE CONSULTING

LAMSATO AL 7ADARAT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شالع لبنان إقامة يامنة 1 بلطابق 

 Tanger ،90000 ،76 بلسادس لقم
بملغرب

LAMSATO(AL 7ADARAT شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 183 شالع 
 لي بلعهد مركز NREA لقم 13 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130397
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LAMSATO AL 7ADARAT
تر يج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلس اح ة) بملشاليع   تشغ ل 

 بلترفيه ة:
تأجير) بلض افة،) ب  ت  تشغ ل 
تشغ ل) بملفر شة،) للغرف  بلرياض 
جم ع بلفنادق  بمل ت الت  بملجمعات)

بلس اح ة  بملنأجعات،)
تشغ ل طا الت بلض  ف  غرف)
برس بق) عن  بلض  ف  بلأنق ب 
بلخالج) بملغرب  في  في  بلس اح ة 

بلس اح ة  بلفن ة بملأحركة)؛
بإلقامات) تنظ م  تر يج  9 ع 
بلفردية ت  بلجماع ة عند بلطلب ت  في)
بلكأال ج،) كذلك بإلقامة بلجماع ة،)
إنشاء)ت  بالسأح بذ على تي عمل)

يأعلق بمؤسسات بلشرب  بملطاعم)

 حانات بل جبات بلخف فة  مطاعم)

بلب تزب  غرف بلش بء) بلكاف تريات)؛

جم ع) بقأناء) تأجير  تشغ ل 

معدبت بلفنادق  بإلقامة  بملق مين

بلد بئر) دلبسة  تر يج  تنف ذ 

بملأحركة) بلرس م  بلس اح ة،)

تأجير معدبت) برحدبث،) بلس اح ة،)

بلص ت  بلض ء،)تنظ م بلعر ض)؛

تأجير مباني بلشركة لصالح منأجي)

)تفالم،) بلسمع ة  بلبصرية) بمل بد 

تص ير،) جلسات  تجالية،) إعالنات 

مجالت،)إلخ(

جم ع) بقأناء) تأجير  تشغ ل 

لك ب) بملغامربت:) س احة  معدبت 

بلجبا2  بمل ت كر س) في  بلدلبجات 

بلرمث  تي شكل)  بلرحالت  لك ب 

آخر من تشكا2 س احة بملغامربت)؛

م بد) جم ع  شربء) بسأيربد 

بملطاعم  بلفنادق  بلديك ل  بلبناء.

تجالة،) بسأيربد  تصدير،) (•

شربء،)ب ع،)تمث ل،)بمأ از،)إلسال ة،)

بل د ية) بلحرف  لجم ع  عامة  تجالة 

بسأيربد  تصدير) بلديك ل،)  م بد 

برصناف  برجزبء) بمللحقات) جم ع 

 بملعدبت  بآلالت  جم ع بمل بد بملعدة)

للحرف بل د ية ت  بلصناع ة نشاط؛

ت  بلأجديد) •)جم ع تعما2 بلبناء)

بلبناء،) بلحالي،) إعادة  للبناء)

خال2) من   بلترم م،) خاصة 

بسأخدبم بلأقن ات  بمل بد بلأقل دية

بلزينة) خشب  نحت  تعما2  (•

بلخشب ة) برثاث  بمل بد   صناعة 

بلصلبة

•)حرفة بلنجالة  صناعة بملنأجات)

بلخشب ة.

•)صناعة بلخزبئن  تصن ع برثاث)

بلقشرة  بلأطع م) بأقن ة  بلفاخر 

 بلنحت،)

منأجات) بسأيربد  تصدير  (•

بلحرف بل د ية))مصن عات خشب ة،)

حديد) سيربم ك،) فخال،) دهانات،)

مشغ 2...)إلخ(.

بلخشب ة) بلنجالة  تعما2  جم ع 

 بلحديدية  بملربجل  بلنجالة)

بملعدن ة  بمللحقات بملأعلقة بالنشاط)

بلحرفي  بلصناعي)؛

في) بملأخصص  بملنهي  بلأدليب  (•

قطاع بلس احة

بلأصم م  بإلبدبع  بإلنأاج.) (•

بلتر يج ة  بالستشالية) بلبعثات 

بملأعلقة بالس احة.

•)إنشاء) ح ازة  9 ع  تأجير  تأجير)

بملنشآت) جم ع   ترك ب  تشغ ل 

بلصناع ة  بلأجالية بملرتبطة بشكل)

مباشر ت  غير مباشر بغرض بلشركة

جم ع) في  بلشركة  مشالكة 

بلشركات ت  بلشركات بلتي تم إنشاؤها)

جم ع) في  إنشاؤها،) سيأم  بلتي  ت  

بلصناع ة) ت   بلأجالية  بلعمل ات 

بلتي قد تك ن مرتبطة بشكل مباشر)

ت  غير مباشر بهدف بلشركة،) ذلك)

طريق) عن  س ما  بأي  س لة،) ال 

تجنب ة) ت   مغر9 ة  شركات  إنشاء)

جديدة.)مساهمة،)بالكأأاب ت  شربء)

بر لبق بملال ة ت  حق ق بلشركات ت )

بملشاليع) ت   بالندماج ة  بلأحالفات 

بملشتركة ت  غير ذلك)؛

بملعامالت) جم ع  تعم،) •) بشكل 

غير) ت   بملنق لة  كانت،) ن ع  تي  من 

ت ) بالقأصادية  بلقان ن ة،) بملنق لة،)

بملأعلقة) بملدن ة  ت   بلأجالية  بملال ة،)

�سيء) بأي  ت   تعاله  بملذك ل  بالكائن 

آخر مشابه ت  ذي صلة،)من بملحأمل)

تن تعزز بشكل مباشر ت  غير مباشر)

ت ) إل ه شركة  يسعى  بلذي  بلغرض 

بمأدبدها ت  تط يرها.

 183 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع  لي بلعهد مركز)NREA)لقم)13 

- 90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة مريم ب ليش بالنتي):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
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إسبينا) إسبينا  تلف نس   بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بالنتي) ب ليش  مريم  بلس دة 

 C. Pago Kalea 7 P02 Dr()عن بنه)ب

ب لبا ) (Zamudio BIZKAIA 28002

إسبان ا.

إسبينا) إسبينا  تلف نس   بلس د 

 C. Pago Kalea 7 P02 Dr()عن بنه)ب

ب لبا ) (Zamudio BIZKAIA 28002

إسبان ا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بالنتي) ب ليش  مريم  بلس دة 

 C. Pago Kalea 7 P02 Dr()عن بنه)ب

ب لبا ) (Zamudio BIZKAIA 28002

إسبان ا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (13 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9779.

5I

GLOBAL AUDITAX

AMA.BOIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناع لت لقم 6 حي بلحرش 

بيت مل 2 بنزكان بملغرب، 86150، 

تيت مل 2 بملغرب

AMA.BOIS شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بل ك 2 

لقم 22 حي بلعرب بزل  بيت مل 2 - 

86150 بيت مل 2 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

26159

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 مالس) (07
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
AMA. (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.BOIS
غرض بلشركة بإيجاز):)بلنجالة.

 2 بل ك) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
(- حي بلعرب بزل  بيت مل 2) (22 لقم)

86150)بيت مل 2 بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بمزب2) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمزب2  محمد  بلس د 
22)حي بلعرب بزل  بيت) 2)لقم) بل ك)

مل 2)86150)بيت مل 2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بمزب2  محمد  بلس د 
22)حي بلعرب بزل  بيت) 2)لقم) بل ك)

مل 2)86150)بيت مل 2 بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ماي) (20 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)962.
6I

AFRODITA

AMAG CONFECTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah، 90020، TANGER
MAROC

AMAG CONFECTION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية 
ش بلع قطر   مندلس ن - 90000 

طنجة بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2865

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)20)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
(- مندلس ن) قطر    ش بلع  »زب ية 
»بملنطقة) إلى) 90000)طنجة بملغرب«)
لقم) (1 بلصناع ة طريق تط بن ممر)
طنجة) (90000 (- بال 2) بلطابق  (12

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257828.

7I

ste sabil elhouda conseil

STE AWRACH AFOUD
إعالن مأعدد بلقربلبت

ste sabil elhouda conseil
 appt(sis(a(n 382 premier(etage

 el(hay(el(jadid(bnsouda، 30030،
fes maroc

STE AWRACH AFOUD »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 N° 145 :عن بن مقرها بالجأماعي 
 RUE 22 FATH(ZAHR(MEKNES -

50050 مكناس بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.26755

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)31)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د لش د ب صم  بلحامل للبطاقة)
 6800 P212996)ف ت) بل طن ة لقم)
بلس د عأ  محمد) إلى  من حصصه 
لقم) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
207035)  ف ت)10200)من حصصه)
بلحامل) بملخأال  عأ   بلس د  إلى 

.P232620(للبطاقة بل طن ة لقم

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

قرل بلجمع بلعام تع ين بلس د عأ )

بملخأال بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)

كمسير شريك للشركة  ) (P232620

محمد) عأ   بلس د  في  بلثقة  تجديد 

ملدة غير محد دة)

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

من) ب صم   لش د  بلس د  بسأقالة 

بلتس ير

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلذي ينص على) (:7 ( (6 بند لقم)

يملك) عأ   محمد  بلس د  مايلي:)

حصة   بلس د بملخأال عأ ) (23800

يملك)10200)حصة)

على) ينص  بلذي  (:10 لقم) بند 

مايلي:)بلشركة تسير من طرف بلس د)

محمد  ) عأ   بلس د  بملخأال    عأ  

ت ق ع بحدهما يكفي لتس ير بلشركة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3216.

8I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

طافاط ديستربيسيون
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

طافاط ديستربيس  ن شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 16 

دبل ب 9كر بلدلبلكة بكادير - 80000 

بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

52927
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (23

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)طافاط)

ديستربيس  ن.

تس يق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 ت زيع مخألف بملنأجات.

 16 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

 80000 (- دبل ب 9كر بلدلبلكة بكادير)

بكادير بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: خديجة) بطبايلي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلس د بصضاشاي سع د)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بطبايلي خديجة عن بنه)ب()

كازب)80000)كازب بملغرب.

سع د) بصضاشاي  بلس د 

تيزنيت) (80000 تيزنيت) عن بنه)ب()

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة بطبايلي خديجة عن بنه)ب()

كازب)80000)كازب بملغرب

سع د) بصضاشاي  بلس د 

تيزنيت) (80000 تيزنيت) عن بنه)ب()

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118555.

9I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

ATLAS BARITE
إعالن مأعدد بلقربلبت

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ATLAS BARITE »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة 

270 بلطابق بلثالثا لشقة 12 

 Marrakech 20000 بب بب مربكش

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.53353

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (30 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلعادية) غير  بلعامة  بلجمع ة  قرلت 

للشركة) بملبكر  بلحل  إعالن  عدم 

 تأعهد،)في م عد تقصاه نهاية بلسنة)

بملال ة بلثان ة بلتي تلي تلك بلتي حدث)

بإعادة) بالخسائر،) بالعتربف  خاللها 

تك ين حق ق بملساهمين بق مة تصل)

إلى برقل يسا ي لبع لتس بملا2

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بإلدبلة) مجلس  لئيس  تجديد  الية 

 Romain Fernand COMTE بلس د)

سن بت تنأهي) (6 لفترة جديدة مدتها)

بمدة منصبه بملقرلة بعد نهاية بلسنة)

 .31/12/2027 في) بملنته ة  بملال ة 

للقان ن) صالح اته  فًقا  يمالس 

 بلنظام برسا�سي.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (20 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9882.

10I

FISCALITY CONSULTING CENTER

WAVE SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
WAVE SERVICES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 32 
بلطابق 2 حي بلبهجة - 20000 

مربكش بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.115199

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تع ين) (2022 ي ن  ) (28 بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

ك جان مريم كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10097.
11I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE CHAHTAI
TRANSPORTS SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي بلأقدم بل ك 2 لقم 07 بلسمالة، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE CHAHTAI TRANSPORTS
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلحسن II لقم 227 بلطابق بال 2 
لقم 02 بلسمالة - 72000 بلسمالة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2769

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 CHAHTAI TRANSPORTS SARL

.AU

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لحساب بلغير   بلأصدير   بسأيربد.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بال 2) بلطابق  (227 لقم) (II بلحسن)
بلسمالة) (72000 (- بلسمالة) (02 لقم)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة خديجة شهب ن)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة خديجة شهب ن عن بنه)ب()
مل 2) بيت  بلقل عة  ج ال2  بيت  حي 

80000)بيت مل 2 بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة خديجة شهب ن عن بنه)ب()
مل 2) بيت  بلقل عة  ج ال2  بيت  حي 

80000)بيت مل 2 بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالسمالة بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)159/2022.

12I



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19308

ARYAS CONSULTING

LEITHE INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
LEITHE INVEST شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
عال2 بلفا�سي مركب حب س 2, إقامة 

ت شقة لقم 21 بلطابق بلخامس 
مربكش - 20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
128007

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (15
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LEITHE(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.INVEST
:) كالة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالية.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عال2 بلفا�سي مركب حب س)2,)إقامة)
بلخامس) بلطابق  (21 لقم) شقة  ت 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بملنأال) لض بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بملنأال  لض بن  بلس د 
د بل س دي م �سى بلأعا ن ة بملسا ية)
مربكش) (20000 مربكش) تسلطانت,)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بملنأال  لض بن  بلس د 
د بل س دي م �سى بلأعا ن ة بملسا ية)
مربكش) (20000 مربكش) تسلطانت,)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (02 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)138363.
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ARYAS CONSULTING

GLOBAL WHITE SHARK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,
 Immeuble Résidence Mohamed
 Marouane 29/51 Lotissement
 RATMA,،( 40000،( Marrakech

Maroc
GLOBAL WHITE SHARK شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
عال2 بلفا�سي حب س 2 بقامة ب شقة 

لقم 21 - 20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
127715

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GLOBAL WHITE SHARK
مقدم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلفعال ات) )تنظ م  إنأاج  بلخدمات)
شربء) 9 ع  تأجير) مع  بلس اح ة 
تأعلق) بلتي  بلخدمات  بملنأجات 
بشكل مباشر ت  غير مباشر بالنشاط)
بملجا2) في  بل ساطة  في  بملذك ل 
بلس احي(.2)-)بسأيربد  تصدير  ت زيع)

بملنأجات بلغذبئ ة.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عال2 بلفا�سي حب س)2)بقامة ب شقة)

لقم)21 - 20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
محمد) مساعد  عصام  بلس د 
 100 بق مة) حصة  (1.000 (: عقل)

دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
محمد) مساعد  عصام  بلس د 

عقل عن بنه)ب()مصر..)مصر.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
محمد) مساعد  عصام  بلس د 

عقل عن بنه)ب()مصر..)مصر
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ل  ز) (26 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)138105.
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KAMAR BENOUNA

NOV DISTY ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32
20160، Casablanca(MAROC

NOV DISTY ش م م »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 33 زنقة 
نج ب محف ض بقامة بلت ب فيس 
بلطابق بلخامس ك تي - 20250 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.555203

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)22)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

زيادة لبسما2 مع بدلبج لبسما2 بمبلغ)

100.000)دلهم بلي)125.000)دلهم)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

مع) جدد  مساهمين  على  بمل بفقة 

تحديث بلنضام بالسا�سي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

لبسما2

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837669.
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CMA GESTION

دار لطيفة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

إضافة تسم ة تجالية ت  شعال)

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE، 40000،

MARRAKECH MAROC

دبل لط فة »شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 17 دلب 

اللة بز نة قاعة بن ناه د - 20000 

مربكش بملغرب.

»إضافة تسم ة تجالية ت  شعال«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.22195

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تقرل) (2022 شتنبر) (08 في) بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  ه :
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صاب ل سافرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10081.
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CAC CONSEIL SARL

IBTISSAM SOUSS MASSA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

CAC CONSEIL SARL

 1ER(ETAGE(N19 BLOC(G5

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITE

 DAKHLA(AGADIR، 80060،

AGADIR MAROC

 IBTISSAM SOUSS MASSA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : د بل 

تسن لت ماسة شأ كة بيت باها - 

87252 تكادير بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.22287

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 22)غشت) بملؤلخ في)

IBTISSAM SOUSS MASSA)شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي د بل)

(- باها) بيت  شأ كة  ماسة  تسن لت 

87252)تكادير بملغرب نت جة النعدبم)

بملب عات  كثرة بلأكال ف.

  عين:

بقريضن  ) مبالك  بلس د)ة()

ماسة) تسن لت  د بل  عن بنه)ب()

تكادير) (87252 باها) بيت  شأ كة 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

د بل) 2022) في  غشت) (22 بأاليخ)

(- باها) بيت  شأ كة  ماسة  تسن لت 

87252)تكادير بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (07 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1731.
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STE FIDUCONFIANCE

SOUTRA-GROUPE-CHADID
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 SOUTRA-GROUPE-CHADID

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي قطعة 
103 بلطابق بلأاني لقم 3 تجزئة 
بلبركة حي بملسيرة فاس - 30000 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73925

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOUTRA-GROUPE-CHADID
مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

نقل بلبضائع بالس الة.
قطعة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تجزئة) (3 لقم) بلأاني  بلطابق  (103
 30000 (- فاس) بملسيرة  حي  بلبركة 

فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: شديد) ي سف  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() شديد  ي سف  بلس د 
بملسيرة) حي  بلبركة  تجزئة  (103 لقم)

فاس)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() شديد  ي سف  بلس د 
بملسيرة) حي  بلبركة  تجزئة  (103 لقم)

فاس)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (23 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3921.
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L D T CONSULTING

L D T CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

L D T CONSULTING
-- -- ،-- ،--

L D T CONSULTING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

خالد ببن بل ل د حي طربن - 70000 
بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23107

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 L D T (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.CONSULTING

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
.ACTIVITES COMPTABLE

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 70000 (- خالد ببن بل ل د حي طربن)

بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد ماءبلع نين ماع ن ا):)
1.000)حصة بق مة)100.000)دلهم)

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د محمد ماءبلع نين ماع ن ا)
 70000 بلدشيرة) ق ادة  عن بنه)ب()

بلع  ن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ن لبلدين لب ض عن بنه)ب()
بل حدة) تجزئة  بل ك    (275 لقم)

70000)بلع  ن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2855/2022.
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مكأب بملحاسبة

NERMAS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكأب بملحاسبة
شالع عبد بلخالق بلطريس لقم 21 
بلطابق بلثالث، 62000، بلناظ ل 

بملغرب
NERMAS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

ب ش بف عمالة بل ك لي ب بلطابق 
بلرببع لقم 7 - 62000 بلناظ ل 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22628
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.NERMAS
1(بعما2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مخألفة
2(تجالة

3(بسأيربد  تصدير.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) ب  بل ك لي  عمالة  ب ش بف 
بلناظ ل) (62000  -  7 لقم) بلرببع 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (500 (: بلس د طه شبايبي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة نه لة بلهرزة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بق مة) (500 (: بلس د طه شبايبي)

100)دلهم.
بلس دة نه لة بلهرزة):)500)بق مة)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د طه شبايبي عن بنه)ب()د بل)
بلزب ية مطماطة)35000)تازة بملغرب.
عن بنه)ب() بلهرزة  نه لة  بلس دة 
 32000 بلحي بالدبلي قرية با محمد)

تا نات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلهرزة  نه لة  بلس دة 
 32000 بلحي بالدبلي قرية با محمد)

تا نات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)21)شتنبر)

2022)تحت لقم)2228.
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cabinet(comptable(aziz

CAPITAL SURVEILLANCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة 2 بلعهد بلجديد ببن بمس ك، 

20250، بلدبلبلب ضاء بملغرب
SURVEILLANCE 100.000 شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 82 زنقة 
 الد زيان بملركز بلأجالي بب ذهبي - 

20320 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556657

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SURVEILLANCE 100.000
بلحربسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلأنظ ف بلبسأانة.
زنقة) (82 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
(- بب ذهبي) بلأجالي  بملركز  زيان   الد 

20320)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ش ماء) فربدي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلس دة فربدي ش ماء)
 180 لقم) تلف  بل ك  (2 بلكما2) حي 

26000)سطات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلس دة فربدي ش ماء)
 180 لقم) تلف  بل ك  (2 بلكما2) حي 

26000)سطات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31229.
21I

YF CONSULTING-SERVICES

DIS QUI ELEC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE(ABOU(TAMAM
 , BUREAU(N° 04، 14000،

KENITRA MAROC
DIS QUI ELEC شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
تجالي لقم 1 بقعة 1753 بئربلربمي 

بلجن 9 ة بلقن طرة - 12000 
بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66709

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 DIS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.QUI ELEC
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)
جم ع تن بع بلعقاقير   ل بزم بلكهر9اء)

  بملاء..
محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بئربلربمي) (1753 بقعة) (1 تجالي لقم)

 12000 (- بلقن طرة) بلجن 9 ة 
بلقن طرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بملصطفى) بلري  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلري بملصطفى عن بنه)ب() بلس د 
بلجن 9 ة) بئربلربمي  (1753 بقعة)
 12000 بلقن طرة) بلثاني  بلطابق 

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلري بملصطفى عن بنه)ب() بلس د 
بلجن 9 ة) بئربلربمي  (1753 بقعة)
 12000 بلقن طرة) بلثاني  بلطابق 

بلقن طرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)92717.

22I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

BROTHERS TU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC
BROTHERS TU شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلسفلي لقم 1 , عمالة 2 , تجزئة 

قرطبة – مكناس - 50000 مكناس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57293
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BROTHERS TU

غرض بلشركة بإيجاز):)مقهى.

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تجزئة) (, (2 عمالة) (, (1 لقم) بلسفلي 

مكناس) (50000 (- مكناس) (– قرطبة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: تغال ي) مصطفى  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د حم د تغال ي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

تغال ي) مصطفى  بلس د 

زنقة) بسل مان  م الي  حي  عن بنه)ب()

 52250 بلريصاني) بلفط بكي  حمان 

بلريصاني بملغرب.

بلس د حم د تغال ي عن بنه)ب()حي)

م الي بسل مان زنقة حمان بلفط بكي)

بلريصاني)52250)بلريصاني بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

تغال ي) مصطفى  بلس د 

زنقة) بسل مان  م الي  حي  عن بنه)ب()

 52250 بلريصاني) بلفط بكي  حمان 

بلريصاني بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3522.

ببن البلدبخلة

ببنيار الداخلة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ببن البلدبخلة

بلدبخلة، حي م الي لش د ف ال 

بلسعادة لقم 01، 0، بلدبخلة 

بملغرب

ببن ال بلدبخلة شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلدبخلة 

حي بملسجد شالع باه ا ع ني لقم 56 

73000 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22525

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (30

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ببن ال) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

بلدبخلة.

مشأل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لزلبعة بلنباتات.

بلدبخلة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

حي بملسجد شالع باه ا ع ني لقم)56 

73000)بلدبخلة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() صحرب  ببن ال  بلشركة 

تك ين)80000)بكادير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة مريم بمع  ف عن بنه)ب()

بلدبخلة) (73000 لش د) م الي  حي 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 20 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1516.

22I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE IMMOBILIERE ET

 COMMERCIALE ANANE

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

323 شالع محمد بلخامس لقم 5 

بلطابق بلثالث بني مال2، 23000، 

بني مال2 بملغرب

 STE IMMOBILIERE ET

 COMMERCIALE ANANE SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مرتب 

,بلطابق برل�سي,تجزئة لياض دبي, 
لقم 31 - 23000 بني مال2 بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13231

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 STE IMMOBILIERE ET (:

 COMMERCIALE ANANE SARL

.AU

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

(- مقا 2 برشغا2 بملخألفة) (- عقالي)

ب ع  شربء)بلس البت بملسأعملة)-)ب ع)

  شربء)تجزبء)بلس البت.

مرتب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

دبي,) لياض  برل�سي,تجزئة  ,بلطابق 
لقم)31 - 23000)بني مال2 بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عنان) خل فة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عنان  خل فة  بلس د 

إقامة بلنس م م س)2)عمالة)07)شقة)

03 28820)بملحمدية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() عنان  خل فة  بلس د 

إقامة بلنس م م س)2)عمالة)07)شقة)

03 28820)بملحمدية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)965.

25I

cabinet jdaini

MKH MULTISERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE،

63300، berkane(maroc

MKH MULTISERVICE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لعثامنة 

بملركز - لعثامنة - 63300 بركان 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة
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 محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

8725

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 MKH (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.MULTISERVICE

*برمن) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلخاص

*بلأنظ ف

*مقا لة تشغا2 مخألفة ب  بلبناء.

لعثامنة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بركان) (63300 (- لعثامنة) (- بملركز)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بمل ل د) بلب ض  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بمل ل د  بلب ض  بلس د 

د بل بني  ك ل لعثامنة)63300)بركان)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بمل ل د  بلب ض  بلس د 

د بل بني  ك ل لعثامنة)63300)بركان)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)525/2022.

26I

BBH CONSULTING SARL

UKRAINE INVESTMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

BBH CONSULTING SARL
عمالة بحالم 1 مكأب لقم 11 

بلطابق 5 شالع يعق ب بملنص ل، 
20000، مربكش بملغرب

UKRAINE INVESTMENT شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

محمد بلسادس إقامة ڭ لف س تي 
عمالة 7 لقم 98 - 20020 مربكش 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.57761

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تع ين) (2019 يناير) (12 بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

ملص 9ر علي كمسير آخر
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
فبربير) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2019)تحت لقم)102725.
27I

KAMAR BENOUNA

SOAVI ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32
20160، Casablanca(MAROC
SOAVI ش م م »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: د بل 

صنهاجة ب الد فرج سركل س دي 
سماع ل - 22302 بلجديدة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.12077
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 29)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
قرل بلجمع بلعام للمساهمين) مايلي:)
25)حصة لفائدة) بملصادقة على ب ع)

بلس د حف ض بلعلمي)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغ ير بلبند بلسادس من بلق بنين)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحصص
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)22)شتنبر)

2022)تحت لقم)29220.
28I

HORICOM

LA PETITE VALLEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

LA PETITE VALLEE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 79 مكرل 
حي برف نش بملنزه - 50000 مكناس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57291
 13 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LA (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PETITE VALLEE
بلفالحة:) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بإلنأاج  بلتس يق.
عن بن بملقر بالجأماعي):)79)مكرل)
مكناس) (50000 (- حي برف نش بملنزه)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د حف  عبد بلكريم عن بنه)ب()
بقامة شمس شقة)27)زنقة باند نغ م)

ج)50000)مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د حف  عبد بلكريم عن بنه)ب()
بقامة شمس شقة)27)زنقة باند نغ م)

ج)50000)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3523.

29I

SAKKI METAL

SAKKI METAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SAKKI METAL
حي فرح ين عل يا كزبن ا، 90000، 

طنجة بملغرب
SAKKI METAL شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
فربح ين عل يا كزبنايا تجزئة 6022 

كزبنايا 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130755

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SAKKI(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.METAL
غرض بلشركة بإيجاز):)بالشهال.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 6022 فربح ين عل يا كزبنايا تجزئة)

كزبنايا)90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد صقا2):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() صقا2  محمد  بلس د 
 90000 كزبنايا) عل يا  فربح ين  حي 

طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() صقا2  محمد  بلس د 
 90000 كزبنايا) عل يا  فربح ين  حي 

طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257702.
30I

KAMAR BENOUNA

SOAVI ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32
20160، Casablanca(MAROC
SOAVI ش م م »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: د بل 

صنهاجة ب الد فرج سركل س دي 
سماع ل - 22302 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.12077

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 19)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

للمساهمين  فاة) بلعام  بلجمع  قرل 

بلس د محمد بلعلمي)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

في) كانت  بلتي  بلحصص  ت زيع  ثم 

ح زة بلفق د

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)22)شتنبر)

2022)تحت لقم)29239.

31I

NEW CHALLENGE CONSULTING

OLMALUM

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

186 شالع ببربه م بلر دبني حي 

بلهدى، 25000، خريبكة بملغرب

OLMALUM شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 186 شالع 

ببربه م بلر دبني حي بلهدى بلطابق 

بلثالث - 25000 خريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

7819

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OLMALUM
بعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
عن بن بملقر بالجأماعي):)186)شالع)
ببربه م بلر دبني حي بلهدى بلطابق)

بلثالث)-)25000)خريبكة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بغ دبن عبد بلحق):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلحق) عبد  بغ دبن  بلس د 
 1162 لقم) بسباتة  حي  عن بنه)ب()

حطان)25000)خريبكة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلحق) عبد  بغ دبن  بلس د 
 1162 لقم) بسباتة  حي  عن بنه)ب()

حطان)25000)خريبكة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
27)شتنبر) بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)

2022)تحت لقم)252.
32I

cabinet(aux(services(des(affaires

MY LOOK TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er(etage
erfoud، 52200، erfoud(MAROC
MY LOOK TRAVAUX شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 
بزل  بلخنك صند ق بلبريد 522 
بلرش دية - 52000 بلرش دية 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16325

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 MY (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LOOK TRAVAUX

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة ب  بلبناء)

بل ساطة بلأجالية.

عن بن بملقر بالجأماعي):)قصر بزل )

بلخنك صند ق بلبريد)522)بلرش دية)

- 52000)بلرش دية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د معاد مجرب ة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (500 (: بلس د بي ق محمد)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() مجرب ة  معاد  بلس د 

ب تاملين) (02 لقم) بلعسكري  بلحي 

بلرش دية)52000)بلرش دية بملغرب.

عن بنه)ب() محمد  بي ق  بلس د 

قصر بزم لبلقديم بلخنك بلرش دية)

52000)بلرش دية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() مجرب ة  معاد  بلس د 

ب تاملين) (02 لقم) بلعسكري  بلحي 

بلرش دية)52000)بلرش دية بملغرب

عن بنه)ب() محمد  بي ق  بلس د 

قصر بزم لبلقديم بلخنك بلرش دية)

52000)بلرش دية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 26 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)16325.

33I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 COSA NOSTRA GESTION
DE PATRIMOINE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع م ليأان ا صند ق بلبريد 

2609، 20000، مربكش بملغرب
 COSA NOSTRA GESTION

DE PATRIMOINE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 57 شالع 
م ليأان ا صند ق بلبريد 2609 - 

20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129361

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (07
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 COSA NOSTRA GESTION DE

.PATRIMOINE
تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

جم ع بملباني بملفر شة.
57)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 -  2609 بلبريد) صند ق  م ليأان ا 

20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:
 Max-Philippe BISSUEL بلس د)
دلهم) (100 بق مة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 Max-Philippe BISSUEL بلس د)
عن بنه)ب(...)كندب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

 Max-Philippe BISSUEL بلس د)
عن بنه)ب(...)كندب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139892.
32I

FIDUBAC SARL

TEXMED
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 مكرل شالع ي سف ببن تاشفين 
بلشقة لقم 11 بلناض ل، 62000، 

بلناض ل بملغرب
TEXMED شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملطال 

عمالة لحاب بلطابق 3 لقم 15 - 
62000 بلناظ ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22623

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TEXMED
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملالبس بملعاد تد يرها
بملنأجات) بسأيربد  تصدير 

بلنس ج ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)حي بملطال)
 -  15 لقم) (3 بلطابق) لحاب  عمالة 

62000)بلناظ ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: لش دي) سل مان  بلس د 

حصة بق مة)50.000)دلهم للحصة.

 500 (: بلرخا ي) سع د  بلس د 

حصة بق مة)50.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د سل مان لش دي عن بنه)ب()

تزط طين)62000)بلناظ ل بملغرب.

بلس د سع د بلرخا ي عن بنه)ب()

 62000 بلف قاني) بنط ب  ب الد 

بلناظ ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د سل مان لش دي عن بنه)ب()

تزط طين)62000)بلناظ ل بملغرب

بلس د سع د بلرخا ي عن بنه)ب()

 62000 بلف قاني) بنط ب  ب الد 

بلناظ ل بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)22)شتنبر)

2022)تحت لقم)2236.

35I

Les bons comptes

LS SUCCESS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani، 1175

20000، Casablanca(Maroc

LS SUCCESS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 

 GH 2 بلهدى زنق  محمد بالفرج

بناية لقم 90 شقة 15 س دي م من 

- 20600 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.839292

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (31 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

سلمى  دغيري) )ة() تف يت بلس د)

500)حصة بجأماع ة من تصل)500 

حصة لفائدة بلس د))ة()مليس  بزبني)

بلتهامي بأاليخ)31)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)526819.

36I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JARDIN DU GOUT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

JARDIN DU GOUT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

20 عمالة ياسمين بلهدى تكادير - 

80000 بكادير بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22017

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)28)ي ل  ز)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

»لقم)20)عمالة ياسمين بلهدى تكادير)

لقم) (« إلى) بملغرب«) بكادير  (80000  -

111)س ق بلخميس ت ك ين)-)80000 

بكادير بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118621.

37I
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مكأب بلحسابات بلعباد

 TRAVAUX DU RESEAU
ELECTRIQUE ET SOLAIRE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

مكأب بلحسابات بلعباد
23 بل ك 3 بئربنزلبن بنصفال، 

31000، صفر  بملغرب
 TRAVAUX DU RESEAU

 ELECTRIQUE ET SOLAIRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 12 
مكرل شالع عبد بلرح م ب عب د 
بلبهال ل - 31100 بلبهال ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3829

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 TRAVAUX DU RESEAU (:

.ELECTRIQUE ET SOLAIRE
مقا 2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بعما2 مأن عة ب  بلبناء)
-)مقا 2 ترك ب كهر9ائي

ب ) بلشمس ة  بلطاقة  -بصالح 
طاقة بلرياح.

 12 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
ب عب د) بلرح م  عبد  شالع  مكرل 

بلبهال ل)-)31100)بلبهال ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) بلس د علي حجبي):)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

لقم) بلس د علي حجبي عن بنه)ب()
06)تجزئة بئربنزلبن صفر ) 90)بل ك)

31000)صفر  بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
لقم) بلس د علي حجبي عن بنه)ب()
06)تجزئة بئربنزلبن صفر ) 90)بل ك)

31000)صفر  بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بالبأدبئ ة بصفر  

2022)تحت لقم)512.
38I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE ATAMAYOUZ
TRAVAUX

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
 EME(ETAGE -FES، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE ATAMAYOUZ

TRAVAUX شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي قطعة لقم 
1,3   2 مأجر لقم 1 تجزئة بلصدبقة 
بنس دة فاس - 30100 فاس مغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73787

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (30
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 SOCIETE ATAMAYOUZ (:

.TRAVAUX

شركة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالشغا2 بملخألفة,  تشغا2 بلأنظ ف)

  بلحربسة),)بضافة لنقل لبضائع..

قطعة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تجزئة) (1 لقم) مأجر  (2 ( (1,3 لقم)

 30100 (- فاس) بنس دة  بلصدبقة 

فاس مغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: محمد) حمادة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  حمادة  بلس د 

107)بقامة ه ثم تجزئة ملسفر طريق)

بيم زبل)30100)فاس مغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() محمد  حمادة  بلس د 

107)بقامة ه ثم تجزئة ملسفر طريق)

بيم زبل)30100)فاس مغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (13 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3758.

39I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TAINO IMMOBILIER SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 TAINO IMMOBILIER SARL

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

م الي هشام, إقامة س تي ل ج 

بلطابق بلثامن شقة لقم 120 - 

90000 طنجة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.52009

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 02)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:/1 لقم) قربل 
بلسالم) عبد  بلس د  ح 2  مايلي:)
حصة) (5625 مجم عة) بلشريف 
بجأماع ة بلتي يمألكها في بلشركة بلى)

بلس د بمحمد بملحأا2)
على) ينص  بلذي  (: (/2 لقم) قربل 
بلشريف) بلس د محمد  ح 2  مايلي:)
مجم عة)5625)حصة بجأماع ة بلتي)
يمألكها في بلشركة إلى بلس د بمحمد)
بملحأا2)1875)حصة بجأماع ة   بلى)
حصة) (2250 بملحأا2) يحيى  بلس د 
بلى بلس د محمد) (1500 بجأماع ة  )

بملحأا2 حصة بجأماع ة)1500
على) ينص  بلذي  (:2/ لقم) قربل 
بلشريف) بلس د محمد  ح 2  مايلي:)
مجم عة)3750)حصة بجأماعة بلتي)
يمألكها في بلشركة بلى بلس د محمد)
حصة بجأماع ة   بلى) (750 بملحأا2)
حصة) (1500 بملحأا2) تي ب  بلس د 
بجأماع ة) حصة  (750 بجأماغ ة  )
 750 بملحأا2  ) ن لة  بلس دة  بلى 
كريمة) بلس د  بلى  بجأماع ة  حصة 

بملحأا2)
على) ينص  بلذي  (:/5 لقم) قربل 
مايلي:)تغ ير بلقان ن بالسا�سي للشركة
قربل لقم)6/:)بلذي ينص على مايلي:)
إقالة بلس د عبد بلسالم بلشريف  )
بلس د محمد بلشريف من مهاهمها)
كمس يرن للشركة   تع ين من جديد)
بلس د بمحمد بملحأا2 كمسير جديد)

للشركة  ذلك ملدة غير محد دة
على) ينص  بلذي  (:/7 لقم) قربل 
مايلي:)تغ ير بملقر بالجأماعي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
حدد) (: بالجأماعي) لبسما2  مايلي:)
 15.000.000 في) بلشركة  لبسما2 
حصة) (15000 بلى) مقسمة  دلهم 
دلهم) (1.000 فئة) من  بجأماع ة 
:1/بلس د) للحصة تخصص للشركاء)
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حصة) بملحأا75002---) بمحمد 
بملحأا2) يحيى  2/بلس د  بجأماع ة)
/3 بجأماع ة) حصة  (-----2250
بلس د محمد بملحأا22502---)حصة)
بملحأا2) ن لة  2/بلس دة  بجأماع ة)
/5 بجأماع ة) حصة  (-----750
بلس دة كريمة بملحأا7502---)حصة)
بجأماع ة)6/بلس د تي ب بملحأا2)---
بملجمةع) بجأماع ة  حصة  (--1500
=======15000)حصة بجأماع ة)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بملقر بالجأماعي):)حدد بملقر بالجأماعي)
إقامة ليك ) طنجة بلبال ة,) (: بطنجة)
بلطابق) (18 لقم) عمالة  ك سطا 

بلثالث,)شقة لقم)22 
على) ينص  بلذي  (:13 لقم) بند 
بلس د) تع ين  تم  (: بلتس ير) مايلي:)
بمحمد بملحأا2 كمسير  ح د للشركة)

  ذلك ملدة غير محد دة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257652.

20I

AC FIDUS

 CAFE PATISSERIE MARINA
BEACH

إعالن مأعدد بلقربلبت

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 CAFE PATISSERIE MARINA
BEACH »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزئة 

بان لبما,محج بلحسن بلثانى لقم 79 
بملحمدية - 28830 بملحمدية بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.12551
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 26)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:/1- لقم) قربل 
بلشركة) ما2  لتس  من  بلرفع  مايلي:)
 6100.000,00 إلى) (100.000,00 من)
 6000.000,00 مبلغ) بأصف ة  دلهم 

من بلحساب بلجالي)
على) ينص  بلذي  (:/2- لقم) قربل 
مايلي:)بلخفض من لتس ما2 بلشركة)
 700.000,00 إلى) (6100.000,00 من)
بلخسائر) إطفاء) تجل  من  دلهم 
بلسابقة بلتي تظهر في برل9اح بملحأجزة
على) ينص  بلذي  (:/3- لقم) قربل 
برسا�سي) بلنظام  تح ين  مايلي:)

للشركة
على) ينص  بلذي  (:/2- لقم) قربل 

مايلي:)بلحق في بلتس ير
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
تك ين) في  بملساهمة  (6 لقم) بند 
بلذي ينص على) بلشركة:) لتس ما2 
مايلي:)بلس د سكأاني بملصطفي)000 
عبد) سكأاني  **بلس د  دلهم) (350

بلهادي000 350)دلهم
بلشركة:) ما2  لتس  (7 لقم) بند 
بلذي ينص على مايلي:)00. 000 700 
دلهم مقسمة إلى)7000)حصة بق مة)
لكل) دلهم  (100,00 تقدل ب) بسم ة 
بملصطفي) سكأاني  بلس د  حصة:)
3500)حصة***بلس د سكأاني عبد)

بلهادي:)3500)حصة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1912.

21I

Ste ORIENTAL AUDIT

PHARMA RIF REPARTITION
إعالن مأعدد بلقربلبت

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1،

60000، OUJDA(MAROC
 PHARMA RIF REPARTITION

سهم«
ُ
»شركة بلأ ص ة بار

 عن بن مقرها بالجأماعي: 39 حي 
بملطال - 62000 بلناض ل بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.17999

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)26)مالس)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مايلي:)تم لفع لتسما2 بلشركة بمبلغ)
(« 2.000.000)دلهم«)تي من) (« قدله)
5.000.000)دلهم«)إلى)»)9.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم«)
مقاصة مع) نقدية ت  ع ن ة   بجربء)
بملقدبل  ) بملحددة  بلشركة  دي ن 

بملسأحقة.)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بالدبلة) مجلس  محضر  بمقأ�سى 
تم تع ين) (2022 مالس) (26 بملؤلخ في)
لئيس) بل اس  بلمصطفى  بلس د 

مجلس بالدبلة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (: (7 لقم) بند 
بمبلغ) بملا2  لتس  تحديد  تم  مايلي:)
إلى) مقسم  دلهم  (9.000.000.00
دلهم) (100 بق مة) سهم  (90.000
بالعأبال) بعين  برخذ  مع  منها،) لكل 
تأسيس) تثناء) تمت  بلتي  بملساهمات 
لتس) في  بلالحقة  بلشركة  بلزيادبت 

بملا2.)تبقى بق ة بملقا2 د ن تغ ير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
22)ي ن  ) بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)

2022)تحت لقم)1359.
22I

MA GLOBAL CONSULTING

L HOSPITALITY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

MA GLOBAL CONSULTING
10 زب ية شالع لندن   زنقة حجاج 
ببن عرطة، 20000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
L HOSPITALITY شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : 59، 

شالع بلرقط ني، بلطابق بلسادس، 
لقم 18 - 20.000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.333069

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (31 في) بملؤلخ 
ذبت) شركة  (L HOSPITALITY حل)
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000,00
بلرقط ني،) شالع  (،59 بإلجأماعي)
 20.000 - 18 بلطابق بلسادس،)لقم)
بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة لأصف ة)

 دية.
  عين:

بلس د)ة()تحمد لحل    عن بنه)ب()
بلدبل) (20000 ك لدن كالف لن ا) (,20
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)31)ي ل  ز)2022) في)59،)شالع)
بلرقط ني،)بلطابق بلسادس،)لقم)18 

- 20.000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839525.

23I

CECOGEL / SARL

TOUBA IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
TOUBA IMMOBILIER شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي :  جدة، 
20 زنقة ب13 حي بلسالم تجزئة 
مش  ل - 60000  جدة بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.27395
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بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 29)غشت) بملؤلخ في)
TOUBA IMMOBILIER)شركة ذبت)
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
بل ح د مبلغ لتسمالها)90.000)دلهم)
 20  عن بن مقرها بإلجأماعي  جدة،)
زنقة ب13)حي بلسالم تجزئة مش  ل)
- 60000) جدة بملغرب نت جة لعدم)

بسأمربلية بملشر ع.
  عين:

بملير  ) بلقادل  عبد  بلس د)ة()
بن) زيد  شالع  بلسالم  حي  عن بنه)ب()
سلطان نه ان لقم)20 60000) جدة)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
2022) في  جدة،) غشت) (29 بأاليخ)
تجزئة) بلسالم  حي  ب13) زنقة  (20

مش  ل)-)60000) جدة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1273.

22I

AMATRUST

OKLAT Care Services
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AMATRUST
12شالع باليس، طابق 5، شقة 57، 

بلدبل بلب ضاء 
 OKLAT Care Services

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 1 شالع 
محمد بلتريكي، شقة 13 - 1000 

بلر9اط بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

162813
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (10
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 OKLAT(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.Care Services
تشغ ل) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
س الة س اح ة بسائق،)تأجير س البت)

خاصة بسائق ت  بد ن سائقين;
-)شربء) 9 ع بملركبات;

-إنشاء) ح ازة  تأجير  إدبلة عق د)
بإليجال لجم ع برعما2 بلأجالية

جم ع) تأجير  ترك ب  تشغ ل 
بلحسنة  بملصانع) بملنشآت  بلن بيا 
برنشطة) من  بأي  بملأعلقة   بل لش 

بملحددة تعاله،)
-تخذ ت  ح ازة ت  بسأغال2 ت  نقل)
بالختربع) بلعمل ات  9ربءبت  جم ع 
هذه) ح 2  مفكر  بمللك ة   حق ق 

برنشطة.
شالع) (1 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 1000 (– (13 شقة) بلتريكي،) محمد 

بلر9اط بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 225 بل  سفي:) ك ثر  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
كريست ان) ت ل ف  ه  بلس د 
ث ليس:)255)حصة بق مة)100)دلهم)

للحصة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (-

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة ك ثر بل  سفي عن بنه)ب()
 .1302  .10 م لجيس) إلى  بلطريق 

س يسرب.
بلس د ت ل ف  ه كريست ان ث ليس)
م لجيس) إلى  بلطريق  عن بنه)ب()

10. 1302.)س يسرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة ك ثر بل  سفي عن بنه)ب()
 .1302  .10 م لجيس) إلى  بلطريق 

س يسرب
بلس د ت ل ف  ه كريست ان ث ليس)
 .10 بلطريق إلى م لجيس) عن بنه)ب()

1302.)س يسرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (19 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)162813 -.

25I

SAISS DEVELOPPEMENT SA

SAISS DEVELOPPEMENT SA
إعالن مأعدد بلقربلبت

SAISS DEVELOPPEMENT SA

6، زنقة  بصل ببن عطاء، 30000، 

fes بملغرب

 SAISS DEVELOPPEMENT SA

»شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 06 زنقة 

 بصل ببن عطاء fes 30000 بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.17723

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)08)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

إسناد تسهم بلس د تحمد بلغ بطي)

بلغ بطي،) ن ب2  بلس دة  ل لتثه 

بلس دة عائشة بملجتهد،)بلس د يسير)

بلغ بطي،) جال2  بلس د  بلغ بطي،)

بلس د) بلغ بطي    تسامة  بلس د 

حمزة بلغ بطي

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تخص ص لتسما2 رسهم

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تسامة) بلس د  تع ين  على  بملصادقة 

بلغ بطي كرئيس مدير عام للشركة  )

بلس د جال2 بلغ بطي كمأصرف

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلنظام) تغ ير  يأم  لم  لقم  بند 

برسا�سي:)بلذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (15 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2826.

26I

s1 consulting

برود كوم بليس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC

بر د ك م بليس شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة لقم 

18 شالع محمد بلخامس صفر  - 

31000 صفر  بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3857

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بر د) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ك م بليس.

غرض بلشركة بإيجاز):)بملهرجانات)

بلفن ة.

عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

لقم)18)شالع محمد بلخامس صفر )

- 31000)صفر  بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حسيب) بلقد س  عبد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

حسيب) بلقد س  عبد  بلس د 

صفر ) (31000 صفر ) عن بنه)ب()

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة جهان مزع لي عن بنه)ب()

صفر )31000)صفر  بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بالبأدبئ ة بصفر  

2022)تحت لقم)3857.

27I

إئأمان ات بلدلي ش

 Société CARY NITE

TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

إئأمان ات بلدلي ش

شالع عال2 بن عبد هللا لقم 28 ص 

ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 Société CARY NITE TRAVAUX

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع ببن 

بلخط ب لقم 25 بلطابق بلأاني - 

92000 بلعربئش بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.5259

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)16)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

25)بلطابق) »شالع ببن بلخط ب لقم)

بملغرب«) بلعربئش  (92000 (- بلأاني)

 92000  -  230 »تجزئة بملنال لقم) إلى)

بلعربئش بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)1017.

28I

مكأب بلدلبسات بلقان ن ة  بلجبائ ة

HOUR ENERGY 5
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،20020
HOUR ENERGY 5 شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
مرس بلسلطان بلطابق بر 2 بلشقة 

3 - 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
552725

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 5 (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HOUR ENERGY
بالسأيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 بلأصدير
بلأاجر.

26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
مرس بلسلطان بلطابق بر 2 بلشقة)

3 - 20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلفل �سي) عماد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلفل �سي  عماد  بلس د 
32)زنقة بب  بملحاسن بلر ياني بلطابق)

3 20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلفل �سي  عماد  بلس د 
32)زنقة بب  بملحاسن بلر ياني بلطابق)

3 20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836860.

29I

fidu(ben

 LABORATOIRE DE 
 BIOLOGIE MEDICALE

 LOUIS PASTEUR
KHOURIBGA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

fidu(ben
85 زنقة م الي عبد هللا، 25010، 

خريبكة بململكة بملغر9 ة
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
 MEDICALE LOUIS PASTEUR

KHOURIBGA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 22-20-

22-26 زب ية م الي عبد بلرحمان   
زنقة 21 غشت، خريبكة - 25000 

خريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7821

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE
 MEDICALE LOUIS PASTEUR

.KHOURIBGA

بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مخأبر للأحل الت بلطب ة).

20-22- (: عن بن بملقر بالجأماعي)

زب ية م الي عبد بلرحمان  ) (22-26

 25000 (- خريبكة) غشت،) (21 زنقة)

خريبكة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بعيز) ببتسام  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بعيز  ببتسام  بلس دة 

 1 بلطابق) (2 شقة) لديف نس  بقامة 

20000)بلدبل بلب ضاء) بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بعيز  ببتسام  بلس دة 

 1 بلطابق) (2 شقة) لديف نس  بقامة 

20000)بلدبل بلب ضاء) بلدبل بلب ضاء)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

27)شتنبر) بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)

2022)تحت لقم)259.

50I

HORICOM

MERZOUGUA IMMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

MERZOUGUA IMMO شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 123 

بلطابق برل�سي تجزئة بلزله ن ة 

ت س ع 2 قطعة 2 - 50000 مكناس 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57275

 29 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 غشت)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MERZOUGUA IMMO
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي
ب ع م بد بلبناء)

تشغا2 بلبناء)بملخألفة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)123 
بلزله ن ة) تجزئة  برل�سي  بلطابق 
- 50000)مكناس)  2 2)قطعة) ت س ع)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.000.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مل كي  ي سف  بلس د 
س دي) (107 لقم) بلدبخلة  تجزئة 

سع د)50000)مكناس بملغرب.
بلس د عبد بالله مل كي عن بنه)ب()
س دي) (107 لقم) بلدبخلة  تجزئة 

سع د)50000)مكناس بملغرب.
بلس د محمد مل كي عن بنه)ب()حي)
لقم) (07 س دي بلغازي بالعربي زنقة)

29 52250)بلريصاني بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مل كي  ي سف  بلس د 
س دي) (107 لقم) بلدبخلة  تجزئة 

سع د)50000)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3529.

51I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

JABAL ALNNUR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux

 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia

VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

JABAL ALNNUR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلـرقم 21 

تبن بط طة بسفي 03 - 2600 بسفي 

بملغــــرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.8005

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2017 تبريل) (19 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

محمـــــد) )ة() بلس د) تف يت 

بجأماع ة) حصة  (500 بلحمام�سي)

من تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د)

)ة()علــي نص ـــر بأاليخ)19)تبريل)2017.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

ماي) (15 بأاليخ) بآسفي  بالبأدبئ ة 

2017)تحت لقم)311.

52I

KAMAR BENOUNA

STE DATMA ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32

20160، Casablanca(MAROC

STE DATMA ش م م »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 
M قطاع 5 بلحي بلصناعي شرق 

عين بلسبع - 20590 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.70719

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 25)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بالنسة) بسأقالة  بلعام  بلجمع  قرل 

بلجدب2 من منصب) بلزهربء) فاطمة 

بلتس ير)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغ ير بلبند بلخامس عشر   بلسادس)

عشر من بلق بنين)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:16 لقم) بند 

مايلي:)بالدبلة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839023.

53I

KAMAR BENOUNA

STE FATI LA ROSE ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32

20160، Casablanca(MAROC

STE FATI LA ROSE ش م م »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 

M قطاع 5 بلحي بلصناعي شرق 

عين بلسبع - 20590 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.89927

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 25)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بالنسة) بسأقالة  بلعام  بلجمع  قرل 

بلس دة) بلجدب2    بلزهربء) فاطمة 

منصب) من  بملهدي  بيت  مل كة 

بلتس ير).

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغ ير بلبند بلخامس عشر   بلسادس)

عشر من بلق بنين)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:16 لقم) بند 

مايلي:)بالدبلة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839022.

52I

SUD INVEST CONSULTING

REAL DREAMHOUSE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

SUD INVEST CONSULTING

زنقة بلقبطان بليكي بقامة بيزيس 

 GUELIZ، 11 بلطابق 2 بلشقة لقم

40000، MARRAKECH(MAROC

REAL DREAMHOUSE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

م الي بلحسن بال 2 عمالة سيبام 

ب �سي �سي بلطابق بلرببع لقم 10 - 

20000 مربكش بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.127199

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (01 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

 NEREA PEREZ()تف يت بلس د))ة

حصة) (PLA URBISTONDO 50

بجأماع ة من تصل)50)حصة لفائدة)

 BENOIT FREDERIC )ة() بلس د)

PRIVEL)بأاليخ)01)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139750.

55I
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KISSAN CONSULTING 

AX RETAIL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

KISSAN CONSULTING

 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca،

20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

AX RETAIL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع تب  

ح ليا، بل ك 61، لقم 23 مكرل 

س دي عثمان - 20700 بلدبل 

بلب ضاء. بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.269321

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 شتنبر) (06 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

»200.000)دلهم«)تي من)»100.000 

عن) دلهم«) (500.000« إلى) دلهم«)
دي ن) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839275.

56I

ب دب بيج ان

بيدا ايجيان
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ب دب بيج ان

لقم 169 بلعمالة 07 بلحمد بل ك 

13 عين عأ ق تمالة، 12000، تمالة 

بملغرب

ب دب بيج ان شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 169 

بلعمالة 07 بلحمد بل ك 13 عين 

عأ ق - 12000 تمالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

137205

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (05

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ب دب) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بيج ان.

غرض بلشركة بإيجاز):)بلأنض ف)

بلق بلض) بالحتربفي  مكافحة 

بلى) إضافة  بلأعفنات   بلحشربت   

بلبستنة   بلحربسة بلخاصة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)169 

عين) (13 بل ك) بلحمد  (07 بلعمالة)

عأ ق)-)12000)تمالة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بالب ض  ي نس  بلس د 

بلر9اط) بلفرح  حي  (55 زقة) (72 لقم)

10000)بلر9اط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بالب ض  ي نس  بلس د 

بلر9اط) بلفرح  حي  (55 زقة) (72 لقم)

10000)بلر9اط بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (13 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)01782.

57I

بن بلهاشمي عزبلين

BK2 TRANSPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

بن بلهاشمي عزبلين

 hay(riad(chel(massira(n 11،

50000، مكناس بملغرب

BK2 TRANSPORT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 N299 عن بن مقرها بإلجأماعي 

 ETAGE 1 LOT(RIAD 2 TRANCHE

 A(OUISLANE(MEKNES - 50045

مكناس بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28821

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 ماي) (13 في) بملؤلخ 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 BK2 TRANSPORT(بلشريك بل ح د

دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 

 N299 بإلجأماعي) مقرها   عن بن 

 ETAGE 1 LOT RIAD 2 TRANCHE

 A OUISLANE MEKNES - 50025

بنهاء) (: (2 نت جة  بملغرب  مكناس 

بلنشاط.

 N299 ب) بلأصف ة  مقر    حدد 

 ETAGE 1 LOT RIAD 2 TRANCHE

 A OUISLANE MEKNES - 50025

مكناس بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()زكرياء)بمليري   عن بنه)ب()

 50000 بلدخيسة) بملنزه  تعا ن ة 

مكناس بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ماي) (27 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)213.

58I

KOFIPRO

SOLUTION DEDIGN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

KOFIPRO

113 زنقة بلصفاء تجزئة بنيس حي 

بلربحة، 30020، فاس بملغرب

solution dedign شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي فاس 313 

بحمد بن ب شأة حي بالدليسة - 

30000 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.60293

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 31)غشت) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لتسمالها) مبلغ  (solution dedign

مقرها) دلهم  عن بن  (10.000

بإلجأماعي فاس)313)بحمد بن ب شأة)

فاس بملغرب) (30000 (- حي بالدليسة)

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (: (2 نت جة 

بملحد دة))في ط ل بلأصف ة(.

فاس) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

313)بحمد بن ب شأة حي بالدليسة)-)

30000)فاس بملغرب.)

  عين:

هشام بسماع ل عل ي) بلس د)ة()

  عن بنه)ب()16)شالع بلقا�سي بلسايح)

شقة)6)بلطابق)3)شالع ببن بلخط ب.)

)ة() كمصفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة:

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (15 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2852.

59I



19321 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

fidu_farabi

 SOCIETE RIM DRIVE »RD«

SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

fidu_farabi
لقم 9 زنقة سبع ع  ن شالع س سة 
زه ل 2 فاس، 30000، فاس بملغرب

 SOCIETE(RIM(DRIVE »RD« SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 21 

دلب بلم عاز طالعة بلكبيرة شقة 1 

فاس بملدينة - 30000 فاس بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.71983

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

)ة()محمد لبربهمي) تف يت بلس د)

500)حصة بجأماع ة من تصل)500 

محسين) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

بناني زياتني بأاليخ)26)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3991/2022.

60I

FIDALIC CONSEIL

SANI EXTRÊME
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL

بالزدهال بمأدبد عمالة لقم 118، 

20000، مربكش بملغرب

SANI EXTRÊME شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز 

بالعما2 زينيت بيزنيس زنقة مسلم 

تجزئة ب كال بلطابق بلأالت شقة 
لقم 12 باب دكالة - 20000 مربكش 

بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129193

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SANI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.EXTRÊME

مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بشغا2 بلعامة ب  بلبناء.

مركز) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

مسلم) زنقة  بيزنيس  زينيت  بالعما2 

شقة) بلأالت  بلطابق  ب كال  تجزئة 

20000)مربكش) 12)باب دكالة)-) لقم)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د محمد بمين بمهري):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بمهري) بمين  محمد  بلس د 

 186 لقم) بملسال  تجزئة  عن بنه)ب()

طريق بسفي)20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بمهري) بمين  محمد  بلس د 

 186 لقم) بملسال  تجزئة  عن بنه)ب()

طريق بسفي)20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139719.

61I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع م ليأان ا صند ق بلبريد 

2609، 20000، مربكش بملغرب
SKY HEALTH شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 57 شالع 
م ليأان ا صند ق بلبريد 2609 - 

20000 مربكش بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.118053

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 غشت) (25 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (3.900.000«
»1.200.000)دلهم«)إلى)»5.100.000 
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139922.
62I

HORICOM

BRIDIA TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

BRIDIA TRANS شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 15 هاجر ت 
شقة 2   1 ليسرى - 50000 مكناس 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.53123

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 09)غشت) بملؤلخ في)

مسير جديد للشركة بلس د)ة()زيأا ي)
بدليس كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3513.

63I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE NOVETLY
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE NOVETLY

CONSTRUCTION شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

585 بلطابق 1 مرجان 2 - 50000 
مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57281

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
مأب عة) بلشركة  تسم ة 
بمخأصر) بإلقأضاء) عند 
 SOCIETE NOVETLY (: تسم تها)

.CONSTRUCTION
-برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة ت  بلبناء.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)585 
بلطابق)1)مرجان)2 - 50000)مكناس)

بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: طالق) بمربسل  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() طالق  بمربسل  بلس د 
 50000 3 بلشطر) (1 72)مرجان) لقم)

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() طالق  بمربسل  بلس د 
 50000 3 بلشطر) (1 72)مرجان) لقم)

مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3535.
62I

MERCURUY EL MOUSSAOUI

 MERCURUY EL
MOUSSAOUI

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

MERCURUY EL MOUSSAOUI
 MAGASIN SIS AU REZ DE

 CHAUSSEE(N°83 E(LOT(EL(KADI
 OULED(TAYEB، 30023، FES

MAROC
 MERCURUY EL MOUSSAOUI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 
 MAGASIN SIS AU REZ DE

 CHAUSSEE(N°83 E(LOT(EL(KADI
 OULED(TAYEB - 30023 FES

.MAROC
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.70663

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 غشت) (01 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 MERCURUY ذبت بلشريك بل ح د)
لتسمالها) مبلغ  (EL MOUSSAOUI
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
 MAGASIN SIS AU REZ بإلجأماعي)
 DE CHAUSSEE N°83 E LOT EL
 KADI OULED TAYEB - 30023
بلنأائج) (: (2 نت جة  (FES MAROC
بلسلب ة ط ب2 مدة بشأغا2 بلشركة.

ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
 MAGASIN SIS AU REZ DE
 CHAUSSEE N°83 E LOT EL KADI
 OULED TAYEB - 30023 FES

 .MAROC
  عين:

بمل سا ي  ) لحسن  بلس د)ة()
ب الد) ي سف  ب الد  د بل  عن بنه)ب()
بملغرب) فاس  (30023 فاس) بلط ب 

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3521/2022.
65I

 CABINET MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

GAP IMMOBIIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 CABINET MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

113 بملسال طريق بسفي مربكش، 
20000، مربكش بملغرب

GAP IMMOBIIER شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 113 
بملسال طريق بسفي مربكش - 20000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

128393
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (01

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 GAP (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IMMOBIIER

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 113 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملسال طريق بسفي مربكش)-)20000 

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 ABDELHAFIDE EL بلس د)

 100 بق مة) حصة  (BAHAR( :( 100

دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلبحال) عبدبلحف ظ  بلس د 

 CHEMIN DE LA  12 عن بنه)ب()

 JUSTICE 92290CHATZENAY6

 MALABRY FRANCEA 92290

 CHATENAY MALABRYALABRY

.FRANCE

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 PIQUET JEAN LUC بلس د)

 OLIVERAIE DE عن بنه)ب()

 CHERIFIAMARAKECH 20000

MARRAKECH MAROC

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (22 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.

66I

بالتقان للحسابات

ANTALYA MARBRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بالتقان للحسابات
122 شالع مربكش بلطابق بلثاني 
لقم 5، 62000، بلناظ ل بملغرب

ANTALYA MARBRE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي عريض 

بل ك 3 بلناض ل - 62000 بلناض ل 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22227

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (25
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ANTALYA MARBRE
تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
عريض) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلناض ل) (62000 (- بلناض ل) (3 بل ك)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس دة إلهام برح ):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة إلهام برح  عن بنه)ب()حي)
بلناض ل) (62000 بلناض ل) (3 عريض)

بملغرب.
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة إلهام برح  عن بنه)ب()حي)
بلناض ل) (62000 بلناض ل) (3 عريض)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
08)ي ن  ) بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)

2022)تحت لقم)1058.

67I

EVOLUTION CONSEIL

starway
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A(N°6 1er(Etage(Majorelle
 avenue(Allal(El(fassi(Marrakech،
40000، MARRAKECH(MAROC
starway شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مجمع 
شالع عال2 بلفا�سي حب س ب ببة 
6 شقة لقم 12 دب دية مربكش - 

20000 مربكش بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.10697

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (03 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلس دة) )ة() لثة  بلس د) تف يت 
جر ل ت ت ديت جر ل ت)100)حصة)
حصة) (100 تصل) من  بجأماع ة 
ك جي) حف طة  )ة() بلس د) لفائدة 

بأاليخ)03)غشت)2022.
ت ل ف ير) )ة() بلس د) تف يت 
حصة بجأماع ة من) (100 جر ل ت)
بلس د) لفائدة  حصة  (100 تصل)
غشت) (03 حف طة ك جي بأاليخ) )ة()

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (16 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139512.

68I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE COQ SHOP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM، 16000، SIDIKACEM
MAROC

SOCIETE COQ SHOP شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بئر 
بنزلبن تجزئة طريق طنجة لقم 206 

- 16000 س دي قاسم بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

29301
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (17
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE COQ SHOP
 Elevage (: غرض بلشركة بإيجاز)

et transformation de volailles
 Marchand tout les types et

catégories de formage
 Marchand tout les types

 et catégories de charcuteries
.Alimentation générale

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع بئر)
 206 بنزلبن تجزئة طريق طنجة لقم)

- 16000)س دي قاسم بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 330 (: بللح اني) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 320 (: بح زبل) بملصطفى  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 330 (: بللح اني) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بملهدي بللح اني عن بنه)ب()

حي بلسعادة لقم)381 16000)س دي)

قاسم بملغرب.

بلس د بملصطفى بح زبل عن بنه)ب()

تجزئة بلزيربلي)2)بلرقم)592 16000 

س دي قاسم بملغرب.

بلس د ي سف بللح اني عن بنه)ب()

تجزئة لياض بهل سال عمالة  ب  شقة)

11)تابريكت)11015)سال بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلحسن ب دل ة عن بنه)ب()

زنفة بالمل لقم)12)حي بلزب ية)16000 

س دي قاسم بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بالبأدبئ ة بس دي قاسم بأاليخ)

شتنبر)2022)تحت لقم)280.

69I

ARYAS CONSULTING

IMMO KECH INVEST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

IMMO KECH INVEST شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

عال2 بلفا�سي مركب حب س 2 إقامة 

ت شقة لقم 21 بلطابق بلخامس, 

مربكش - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129083

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (07
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 IMMO(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.KECH INVEST
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بإلنعاش)
عقالي) مشر ع  تي  إنجاز  بلعقالي،)
ت ) بلب ع  إعادة  بقصد  ت   لنفسه 
بملعدة) بلعقالبت  لجم ع  بإليجال 
بملنزلي  بلس احي  برنشطة) للسكنى 
تجزئة) بلأجالية  بلصناع ة.-)

برلب�سي.-بسأيربد   تصدير.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عال2 بلفا�سي مركب حب س)2)إقامة)
بلخامس,) بلطابق  (21 لقم) شقة  ت 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د لض بن بملنأال):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د صالح بلدين بلسع د):)900 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلسع د) بلدين  صالح  بلس د 
زنقة) (5 بل حدة) (312 عن بنه)ب()

دبحس)20000)مربكش بملغرب.
عن بنه)ب() بملنأال  لض بن  بلس د 
د بل س دي م �سى بلأعا ن ة بملسا ية)

تسلطانت)20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلسع د) بلدين  صالح  بلس د 
زنقة) (5 بل حدة) (312 عن بنه)ب()

دبحس)20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139603.

70I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

INVESTONE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع م ليأان ا صند ق بلبريد 

2609، 20000، مربكش بملغرب
INVESTONE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 57 شالع 
م ليأان ا صند ق بلبريد 2609 - 

20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129359
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.INVESTONE
بعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بي مشر ع لأط ير بلعقالبت بما في)
ذلك تشي د ت  ح ازة ت  ب ع ت  تأجير)
تلب�سي ت  مساكن ت  مساحات تجالية)

ت  مكاتب ت  ف الت.
57)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 -  2609 بلبريد) صند ق  م ليأان ا 

20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:
 750 (: عربي) بلغاني  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 125 (: ب هدي) سميرة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د س ف ان عبد بلغني عربي)
دلهم) (100 بق مة) حصة  (125 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عبد بلغاني عربي عن بنه)ب()

مربكش) (20000 تالكة) (27 ف ال)

بملغرب.

بلس دة سميرة ب هدي عن بنه)ب()

تجزئة بل بزيس لقم)36)تالكة)20000 

مربكش بملغرب.

بلس د س ف ان عبد بلغني عربي)

عن بنه)ب()تجزئة  بزيس لقم)57)تالكة)

20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د س ف ان عبد بلغني عربي)

عن بنه)ب()تجزئة  بزيس لقم)57)تالكة)

20000)مربكش بملغرب

بلس دة سميرة ب هدي عن بنه)ب()

تجزئة بل بزيس لقم)36)تالكة)20000 

مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139892.

71I

بئأمان ة ب ان حنان

MLIN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بئأمان ة ب ان حنان

عرصة ملعاش طريق بملسأ دع 

بلبلدي لقم 127 مربكش، 20000، 

مربكش مربكش

MLIN شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب على 

بل مين لقم 2 شقة 6 شالع طالق بن 
زياد  ببن عائشة بقامة بكسلس  ل 

عمالة 18 - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129323

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
.MLIN(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

غرض بلشركة بإيجاز):)مصبنة.
مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
على بل مين لقم)2)شقة)6)شالع طالق)
بن زياد  ببن عائشة بقامة بكسلس  ل)

عمالة)18 - 20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (700 (: بلس د بدل بب يأان)

بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (300 (: بل م) عمر  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بب يأان  بدل  بلس د 
 3 13)ف ال ب بقامة ياسم نة مجاط)

بلنخ ل ش)20000)مربكش بملغرب.
 22-5 بلس د عمر بل م عن بنه)ب()
ج ل) سان  بل نش  شالع  (2 ت) ب 

1060.)بر كس ل بلج كا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 22-5 بلس د عمر بل م عن بنه)ب()
ج ل) سان  بل نش  شالع  (2 ت) ب 

1060.)بر كس ل بلج كا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139826.
72I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 KENSINGTON LUXURY
PROPERTIES – KLP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تف يت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شالع م ليأان ا صند ق بلبريد 

2609، 20000، مربكش بملغرب
 KENSINGTON LUXURY

PROPERTIES – KLP شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلسفلي دلب بلعرعال د بل م زبلن 

بيت ب لير بلح ز - 20000 مربكش 

بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.79563

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (22 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

هاجر ب مديرة) )ة() تف يت بلس د)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000

)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.000

Marc Aimé LEON)بأاليخ)22)غشت)

.2022

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139923.

73I

COMPTA-YASS SARL AU

DISCOS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI،

46000، SAFI(MAROC

DISCOS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلبقعة 

116 تجزئة بلهناء 1 آسفي بملغرب - 

26000 آسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13223

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DISCOS
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
بلبقعة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- آسفي بملغرب) (1 تجزئة بلهناء) (116

26000)آسفي بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلحبيب) بمخلفة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بمخلفة عبد بلهادي):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بمخلفة بلحبيب عن بنه)ب()
جز لة) بلحمام  حي  بلبحيربت  زنقة 

آسفي)26000)آسفي بملغرب.
بلهادي) عبد  بمخلفة  بلس د 
عن بنه)ب()حي بلحمام زنقة بلبحيربت)
جز لة آسفي)26000)آسفي بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بمخلفة بلحبيب عن بنه)ب()
جز لة) بلحمام  حي  بلبحيربت  زنقة 

آسفي)26000)آسفي بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بآسفي  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)-----.
72I

SACO CONSEIL

IBFER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N
 8 2EME(ETAGE(LAMHAMID

 EN FACE CAFE TAIBA
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

IBFER شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلسفلي مأجر 1 ملك بيت ب عمي 
بلحي بلصناعي مربكش - 20000 

مربكش بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.98953

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 26)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()بالمين)

عبد بملنعم كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139866.

75I

بئأمان ة حلب لالستشالة

GOUD LAME
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بئأمان ة حلب لالستشالة
22 زنقة عمر بن بلخطاب. برش د، 

26100، برش د بملغرب
GOUD LAME شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 
13شالع محمد بلخامس بلطابق 

بلثالث تجزئة بليسر - 26100 برش د 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
17103

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 GOUD(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.LAME
نجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالمل ن  م_تعما2   إنشاءبت مخألفة.
بلرقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) بلخامس  محمد  13شالع 
بلثالث تجزئة بليسر)-)26100)برش د)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: عزيز) بلفاتحي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
م) بلس د بلفاتحي عزيز عن بنه)ب()
3)ش18)ط2  س ديال بملنص ل ع ب)
 26100 ب) بلس بلم  حد  بلعمربن 

برش د بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عزيز  بلفاتحي  بلس د 
ط) 3ش18) ب) بملنص ل  ديال  س  م 
 21600 بلس بلم) حد  2بلعمربن 

برش د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) ببرش د  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)988.
76I

unifiscom

 AMBASSADEUR DES FETES
MAROCAINES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
 AMBASSADEUR DES FETES
MAROCAINES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
عال2 بن عبد هللا قيسالية بنكادة 
1 مدي نة ل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.278629

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 22)غشت) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 AMBASSADEUR بل ح د) بلشريك 
مبلغ) (DES FETES MAROCAINES
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
بن) عال2  شالع  بإلجأماعي  مقرها 
1)مدي نة ل) عبد هللا قيسالية بنكادة)
بلب ضاء)بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة)

2):)ال تخف ضات.
شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
بنكادة) قيسالية  هللا  عبد  بن  عال2 
بلب ضاء) بلدبل  (29290 مدي نة) (1

بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()محمد فكري   عن بنه)ب()
إقامة ل لى بناء)ب)6)لقم)22920)بلدبل)
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
شالع) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 
 1 عال2 بن عبد هللا قيسالية بنكادة)

مدي نةلدبل بلب ضاء)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839012.
77I

FNMCOMPTA

VAIVRE TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
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VAIVRE TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 203 

تجزئة بلسان ة بملجم عة ب - طنجة 
- 90000 طنجة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.112617
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
محمد) )ة() بلس د) تف يت 
بجأماع ة) حصة  (1.000 بلبسبا�سي)
من تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د)
)ة()عبد بلرح م بيت م س بأاليخ)22 

شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10700.

78I

STE FIACCOF 

SEDLK ALAMI CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes(maroc

SEDLK ALAMI CAR شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي طريق 
صفر  تجزئة بملام ن ة لقم 102-
103 فاس 30000 فاس بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.59321
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 21)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 
بلخر ف صال ح بلدين كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3913.

79I

afaqconseil

SGC Concept
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SGC Concept شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلحي 

بلصناعي س دي غانم لقم 222 

بلطابق بال 2 مكأب على بليسال 

مربكش - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129329

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SGC (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Concept
-1مقا 2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة) بإلنشاءبت  ت   برعما2 

 بلطرق  بلشبكات بملخألفة

-2)ته ئة بملساحات بلخضربء

بسأيربد) ت   س ط  تاجر  (3-

 تصدير.

بلحي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 222 لقم) غانم  س دي  بلصناعي 
بليسال) على  مكأب  بال 2  بلطابق 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلسع د) محمد  بلغزبيل  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلسع د) محمد  بلغزبيل  بلس د 
 1 بلبديع) بمرشيش  م  ح  عن بنه)ب()
 20000 مربكش) (28 عمالة ب بلشقة)

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلسع د) محمد  بلغزبيل  بلس د 
 1 بلبديع) بمرشيش  م  ح  عن بنه)ب()
 20000 مربكش) (28 عمالة ب بلشقة)

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139829.
80I

afaqconseil

SALASA NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SALASA NEGOCE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي بلطابق 
برل�سي للطابقين لقم 05 مكأب 

لقم 1 بقامة بربدة 2 شالع يعق ب 
بملنص ل تجزئة ب كال جليز مربكش - 

20000 مربكش بملغرب.

تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.66289

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم تغ ير) (2022 شتنبر) (21 بملؤلخ في)

»-1تأجير  شربء) نشاط بلشركة من)

بلعقالبت) جم ع   9 ع  تس يق 

برخرى.«) بلعقالبت  بملنق لة  جم ع 

»-1تأجير  شربء) 9 ع  تس يق) إلى)

بملنق لة  جم ع) بلعقالبت  جم ع 

بلعقالبت برخرى.

-2)إدبلة بملمألكات.

-2)تعما2 بلبستنة.«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139881.

81I

CAC CONSEIL SARL

EXPERT ELEVAGE SNC
شركة بلأضامن

حل شركة

CAC CONSEIL SARL

 1ER(ETAGE(N19 BLOC(G5

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITE

 DAKHLA(AGADIR، 80060،

AGADIR MAROC

EXPERT ELEVAGE SNC شركة 

بلأضامن)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ج ببر 

ماسة بشأ كة تيت باها - 87252 

تكادير بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.13881

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 22)غشت) بملؤلخ في)

 EXPERT ELEVAGE(شركة بلأضامن

دلهم) (50.000 لتسمالها) مبلغ  (SNC

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ج ببر)

 87252 (- باها) تيت  بشأ كة  ماسة 

تكادير بملغرب نت جة 2):) فاة ما تبقى)

من بمل ب�سي  كثرة بلأكال ف.
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  حدد مقر بلأصف ة ب د بل ج ببر)

 87252 (- باها) تيت  بشأ كة  ماسة 

تكادير بملغرب.)

  عين:

ب لزب  ) بلحسن  بلس د)ة()

د بل ج ببر ماسة بشأ كة) عن بنه)ب()

بملغرب) تكادير  (87252 باها) تيت 

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (07 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1732.

82I

CAC CONSEIL SARL

EXPERT ELEVAGE SNC
شركة بلأضامن

قفل بلأصف ة

CAC CONSEIL SARL

 1ER(ETAGE(N19 BLOC(G5

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITE

 DAKHLA(AGADIR، 80060،

AGADIR MAROC

EXPERT ELEVAGE SNC شركة 

بلأضامن

 عن بن مقرها بإلجأماعي : د بل 

ج ببر ماسة بشأ كة تيت باها - 

87252 تكادير بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.13881

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 29)غشت) بملؤلخ في)

شركة) (EXPERT ELEVAGE SNC

 50.000 لتسمالها) مبلغ  بلأضامن 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي د بل)

(- باها) تيت  بشأ كة  ماسة  ج ببر 

87252)تكادير بملغرب نت جة ل فاة ما)

تبقى من بمل ب�سي  كثرة بلأكال ف.

  عين:
ب لزب  ) بلحسن  بلس د)ة()
د بل ج ببر ماسة بشأ كة) عن بنه)ب()
بملغرب) تكادير  (87252 باها) تيت 

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
د بل) 2022) في  غشت) (29 بأاليخ)
(- باها) تيت  بشأ كة  ماسة  ج ببر 

87252)بكادير بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (07 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1730.
83I

COMPTA-YASS SARL AU

SALISS CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
SALISS CAR شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بر 2 بلبقعة 22 تجزئة سناء حي 

س دي عبد بلكريم آسفي بملغرب - 
26000 آسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
13229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SALISS(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.CAR
كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

حي) سناء) تجزئة  (22 بلبقعة) بر 2 

(- بملغرب) بلكريم آسفي  س دي عبد 

26000)آسفي بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د ب زيد لش د):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 2 عن بنه)ب() ب زيد لش د  بلس د 

 26000 18)حي بلسالم آسفي) بلزنقة)

آسفي بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ب زيد محمد عن بنه)ب()53 

زنقة بن زينة حي س دي عبد بلكريم)

آسفي)26000)آسفي بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بأاليخ) بآسفي  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)-----.

82I

Chtita ayyoub

JUST FOR YOU CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

Chtita ayyoub

 hay(saada(ain(taoujdate، 16

51100، Ain(taoujdate(Maroc

JUST FOR YOU CAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 

بالطابق برل�سي لقم 22 زنقة بمكاال 

بلنرجس ت فاس - 30700 فاس 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.67171

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 21)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

حا�سي ي سف كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5115.

85I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE IRRIGATION FM SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شالع م الي بحف ظ ميس ل، 
33250، ميس ل بملغرب

 STE IRRIGATION FM SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تانديت 13 
فريطيسة ت طاط بلحاج - 33322 

ت طاط بلحاج بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2225
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IRRIGATION FM SARL
*بلبناء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 برشغا2 بملخألفة)*)ترك ب  بصالح)
بالتصا2  بملاء) بلسقي) قن بت 
بالسأيربد) (* مأحادث) (* بالأنق ط)
معدبت  آالت) إيجال  (*  بلأصدير)

بلبناء) بلصناعة.
تانديت) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
13)فريطيسة ت طاط بلحاج)-)33322 

ت طاط بلحاج بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: مزياني) بلخميس  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: فاتح) بملصطفى  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلخميس مزياني عن بنه)ب()
فريطيسة ت طاط بلحاج) (13 تانديت)

33322)ت طاط بلحاج بملغرب.
بلس د بملصطفى فاتح عن بنه)ب()
بلقن طرة) (62 بملغرب بلعربي س لقم)

12000)بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلخميس مزياني عن بنه)ب()
فريطيسة ت طاط بلحاج) (13 تانديت)

33322)ت طاط بلحاج بملغرب
بلس د بملصطفى فاتح عن بنه)ب()
بلقن طرة) (62 بملغرب بلعربي س لقم)

12000)بلقن طرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بب ملان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)298/2022.
86I

AS FIDUCIARE

SH -FOURNI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

ARBOUNY YASSINE
 lot(alkhozzama(imm 6 appt 8
 lissasfa، 20000، Casablanca

maroc
SH -FOURNI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : إقامة 
بلهال2 عمالة 3 طابق 2 شقة 10 

حي بلحسني بلب ضاء - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.372125

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 12)غشت) بملؤلخ في)
SH -FOURNI)شركة ذبت بملسؤ ل ة)
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
2)شقة) طابق) (3 إقامة بلهال2 عمالة)
 20000 (- بلب ضاء) بلحسني  حي  (10
بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة لجائحة)

ك ل نا.
  عين:

بلس د)ة()م الي بسماع ل خاد   )
عن بنه)ب()إقامة بلهال2 عمالة)3)طابق)
بلب ضاء) بلحسني  حي  (10 شقة) (2
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20000

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
إقامة) 2021) في  غشت) (12 بأاليخ)
 10 شقة) (2 طابق) (3 عمالة) بلهال2 
20000)بلدبل) حي بلحسني بلب ضاء)-)

بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836520.
87I

AS FIDUCIARE

AS FIDUCIARE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

AS FIDUCIARE
تجزئة بلخزبمة 6 بلطابق 3 لقم 8 
بلحي بلحسني بلدبل بلدبل بلب ضاء، 

Casablanca maroc ،20000
AS FIDUCIARE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : تجزئة 
بلخزبمة 6 بلطابق 3 لقم 8 بلحي 
بلحسني بلدبل بلدبل بلب ضاء - 
20202 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.236169
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 تبريل) (18 في) بملؤلخ 
ذبت) شركة  (AS FIDUCIARE حل)
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
بلطابق) (6 بإلجأماعي تجزئة بلخزبمة)
بلدبل) بلدبل  بلحسني  بلحي  (8 لقم) (3
بلب ضاء) بلدبل  (20202 (- بلب ضاء)

بملغرب نت جة لجائحة ك ل نا.
  عين:

بلصافي  ) إيمان  بلس د)ة()
دبل بالمان بل ك س عمالة) عن بنه)ب()
90)بلدبل)8)عين بلسبع بلدبلبلب ضاء)
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20000

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
تجزئة) 2022) في  تبريل) (18 بأاليخ)
بلحي) (8 لقم) (3 بلطابق) (6 بلخزبمة)
بلحسني بلدبل بلدبل بلب ضاء)-)20202 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تبريل)2022)تحت لقم)822712.

88I

TEMESNA SARL

 PHARMACIE CENTRALE 
OULAD MSABEL SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 PHARMACIE CENTRALE 

 OULAD MSABEL SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ت الد 
بمسبل جماعة ت الد بمسبل ق ادة 
عين بيكلي ت الد سع د بقل م قلعة 
بلسربغنة - 00000 قلعة بلسربغنة 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
5385

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 PHARMACIE CENTRALE

.OULAD MSABEL SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)ص دل ة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل ت الد)

ق ادة) بمسبل  ت الد  جماعة  بمسبل 

قلعة) بقل م  ت الد سع د  بيكلي  عين 

قلعة بلسربغنة) (00000 (- بلسربغنة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: زلي ي) بلعربي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() زلي ي  بلعربي  بلس د 

بلسفلي) بلطابق  (2 شقة)  2 عمالة 

الك لين دبل9 عزة جماعة ت الد عز ز)

بلدبل) (00000 بلب ضاء) بلن بصر 

بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() زلي ي  بلعربي  بلس د 

بلسفلي) بلطابق  (2 شقة)  2 عمالة 

الك لين دبل9 عزة جماعة ت الد عز ز)

بلدبل) (00000 بلب ضاء) بلن بصر 

بلب ضاء)بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)30 

غشت)2022)تحت لقم)352/2022.

89I
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MOUSSAOUI HAJJI

 ADVANCED WATER AND
ENERGY SYSTEMS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
 ADVANCED WATER AND

ENERGY SYSTEMS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

اللة ياق ت   زنقة بلعرعال عمالة 9 
إقامة جاليز بلطابق بلرببع شقة 17, 
بلدبلبلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556725

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ADVANCED WATER AND

.ENERGY SYSTEMS
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ت ) بملغرب  دبخل  بلشركة،س بء)
ت  رطربف آخرين،) لنفسها،) خالجه،)

ه :
بلصرف) تنشطة  جم ع  (•
بلصحي،)تنق ة  معالجة م اه بلصرف)

بلصحي؛
بسأخدبم  إعادة) إعادة  (•

تد ير م اه بلصرف بلصحي،)
بلسطح ة) بمل اه  معالجة  ( (•

 بلج ف ة.

)تحل ة م اه بلبحر) (•
للعمل ات) بمل اه  معالجة  ( (•

بلصناع ة..
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 9 اللة ياق ت   زنقة بلعرعال عمالة)
 ,17 إقامة جاليز بلطابق بلرببع شقة)
20000)بلدبلبلب ضاء) بلدبلبلب ضاء)-)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: هشام) ه بلي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() هشام  ه بلي  بلس د 
بلرقم) (،6 بلعمالة) بلبدل،) إقامة 
بلبرن �سي-بلب ضاء) بلشطر15) (،3
بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000

بملغر9 ة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() هشام  ه بلي  بلس د 
بلرقم) (،6 بلعمالة) بلبدل،) إقامة 
بلبرن �سي-بلب ضاء) بلشطر15) (،3
20000)بلدبلبلب ضاء)بململكة بملغر9 ة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)

لقم)-.
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MOUSSAOUI HAJJI

CARTER COUNCIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
CARTER COUNCIL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملسيرة زنقة 6 لقم6 بلطابق بلثالث 

لبسين 20000 بلدبلبلب ضاء - 
20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556735

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CARTER COUNCIL
غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة ه :
بلسمعي) بإلنأاج  بلأ زيع  (-

بلبصري.
بالستشالبت في مجا2 بالتصا2) (-

 بلتس يق.
-)إنأاج بلعر ض.

بلعالقات بلصحف ة  بلعالقات) (-
بلعامة..

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق بلثالث) لقم6) (6 بملسيرة زنقة)
(- بلدبلبلب ضاء) (20000 لبسين)

20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد نب ل جبالي):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
جبالي) نب ل  محمد  بلس د 
27شالع عين س دي علي،) عن بنه)ب()
بلدبلبلب ضاء) ب لك ن،) (،5 طابق)
بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000

بملغر9 ة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
جبالي) نب ل  محمد  بلس د 

27شالع عين س دي علي،) عن بنه)ب()

بلدبلبلب ضاء) ب لك ن،) (،5 طابق)

20000)بلدبلبلب ضاء)بململكة بملغر9 ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)
لقم)-.
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BOUZGUENDA FRERES MAROC

DELTA H2B2S SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Delta H2B2S services

 Res(badr(imm(b(apt 2، 12000،

Ain aouda Maroc

DELTA H2B2S SERVICES شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة بدل 

بلعمالة ب بلشقة 2 عين ع دة - 

12100 عين ع دة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

137281

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 DELTA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.H2B2S SERVICES

بملطاعم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 بلكافأيريا.

بقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

2)عين ع دة)-) بدل بلعمالة ب بلشقة)

12100)عين ع دة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د حسن عاليف):)870)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
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 20 (: عاليف) بلدين  بدل  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د سف ان عاليف):)20)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (20 (: بلس د سعد عاليف)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 10 (: منص لي) ب شرة  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عاليف  حسن  بلس د 
بلع بمر عين ع دة) ف ال عاليف حي 

12100)عين ع دة بملغرب.
عاليف) بلدين  بدل  بلس د 
بلع بمر) حي  عاليف  ف ال  عن بنه)ب()
عين ع دة)12100)عين ع دة بملغرب.
بلس د سف ان عاليف عن بنه)ب()
بلع بمر عين ع دة) ف ال عاليف حي 

12100)عين ع دة بملغرب.
عن بنه)ب() عاليف  سعد  بلس د 
بلع بمر عين ع دة) ف ال عاليف حي 

12100)عين ع دة بملغرب.
بلس د ب شرة منص لي عن بنه)ب()
بلع بمر عين ع دة) ف ال عاليف حي 

12100)عين ع دة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عاليف  حسن  بلس د 
بلع بمر عين ع دة) ف ال عاليف حي 

12100)عين ع دة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1858.
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NORD FINANCE

STE ALHASANI ISKANE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE ALHASANI ISKANE شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 21 إقامة 

بلشا ية زنقة ي سف ببن تاشفين 

شالع لش د ل�سى - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

 130865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ALHASANI ISKANE

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي بصفة عامة.

ت ) بلسكن ة  بلعقالبت  تط ير  (* (

بلتر يج بلصناعي.

شربء) 9 ع برلب�سي بلعالية ت ) (* (

بملبن ة٬)برلب�سي بلزلبع ة  بملباني من)

جم ع بلفئات.

بلعالية  /ت ) برلب�سي  كربء) (* (

بلزلبعي) بملباني لالسأخدبم بلسكني٬)

ت  بلأجالي.)

تنف ذ جم ع برشغا2 بملأعلقة) (* (

بملدن ة٬  بلهندسة  بملباني٬) بتشي د 

بلصباغة٬  بلزجاج٬) بلأحريج٬) ٳعادة 

بلصرف) بلطرق  بلجس ل٬) بناء)

معدبت) بمل اه٬) ٳمدبدبت  بلصحي٬)

بلكهر9اء) جم ع تعما2) بملاء٬) بلطرق٬)

بلطرق  بملربفق.

)*)بسأغال2 تي ن ع من بملقلع.

)*)بسأيربد  تس يق جم ع م بد ت )

معدبت بلبناء.)

بصفة) بلأصدير  بالسأيربد  (* (

عامة.)

تباد٬2  تشغ ل٬)شربء٬) دلبسة٬) (* (

بربءبت) تناز2  9 ع جم ع  بسأغال٬2)

بلتربخ ص  بلعالمات) بإلختربع٬)

بلشركة) بم ض ع  بملأعلقة  بلأجالية 

دبخل بملغرب  بلخالج.

بلصناع ة٬  بلعمل ات  جم ع  (* (

بلأجالية  بملال ة ذبت صلة مباشرة)

ٲ  غير مباشرة مع م ض ع بلشركة.)

*)بملشالكة بملباشرة ٲ  بلغير بملباشرة)

في ٲي من بلشركات ٲ  بملقا الت ذبت)

م ض ع مماثل.

)-)بملقر بإلجأماعي.

عن بن بملقر بالجأماعي):)21)إقامة)

تاشفين) ببن  ي سف  زنقة  بلشا ية 

طنجة) (90000 (- ل�سى) لش د  شالع 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: سع د) بلعطافي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلعطافي سع د  بلس د 

شفا) بير  (53 لقم) (13 شالع) سان ا 

90090)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلعطافي سع د  بلس د 

شفا) بير  (53 لقم) (13 شالع) سان ا 

90090)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257806.
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NORD FINANCE

Sté VECTOR ANALYTICS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

Sté VECTOR ANALYTICS شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 21 إقامة 

بلشا ية زنقة ي سف ببن تاشفين 

شالع لش د ل�سى - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

 130863

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 Sté (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.VECTOR ANALYTICS

تط ير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بربمج بلكمب  تر بصفة عامة.)

)*)تطب ق بلأقن ات  بلنظريات من)

تجل تط ير بربمج  تطب قات معقدة)

سمات) بعض  محاكاة  على  قادلة 

بلذكاء)بلبشري.

)*)تق  م  إنشاء)بلب انات ملساعدة)

بملقا الت في بتخاذ قربلبتها.

للشركات) بالستشالبت  تقديم  (* (

ح 2 بستربت ج ات  حل 2 بل يب.)

تكن ل ج ا) حل 2  ت فير  (* (

بلأقن ات) تساس  على  بملعل مات 

بلجديدة٬) ال س ما بلذكاء)بالصطناعي)

.(ToI((تنترنت برش اء ()AI(
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بالتصاالت٬  في  مستشال  (* (

بلتس يق على شبكة بالنترنت  تنظمة)

بإلدبلة.

بلحدث  بإلعالن) تنظ م  (* (

)بلتس يق(.

بستربت ج ات) م نأاج  تط ير  (* (

بملقا الت.

)*)تقديم خدمات بلأد ين.

بل يب) ب ببات  تط ير  (* (

 بلأطب قات.

)*)بلأجالة بإللكتر ن ة.

تناز٬2  شربء٬) تشغ ل٬) دلبسة٬) (* (

بسأغال2  9 ع جم ع بربءبت) تباد٬2)

بلتربخ ص  بلعالمات) بإلختربع٬)

بلشركة) بم ض ع  بملأعلقة  بلأجالية 

دبخل بملغرب  بلخالج.)

بلصناع ة٬  بلعمل ات  جم ع  (* (

بلأجالية  بملال ة ذبت صلة مباشرة ٲ )

غير مباشرة مع م ض ع بلشركة.)

بلغير) ٲ   بملباشرة  بملشالكة  (* (

ٲ ) بلشركات  من  ٲي  في  بملباشرة 

مماثل  ال) م ض ع  ذبت  بملقا الت 

س ما من خال2 ٳنشاء)شركات جديدة)

ت  مساهمات ت  عمل ات بندماج ت )

تحالفات ت  مشاليع مشتركة..

عن بن بملقر بالجأماعي):)21)إقامة)

تاشفين) ببن  ي سف  زنقة  بلشا ية 

طنجة) (90000 (- ل�سى) لش د  شالع 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بن كريم محمد  ل د):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (500 (: تنس) لبحر  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

محمد  ل د) بنكريم  بلس د 

 PRL 0  7 باليس) شالع  عن بنه)ب()

برشل نة إسبان ا.

 15 عن بنه)ب() تنس  لبحر  بلس د 
بلحس مة) (32000 تجدير) شالع 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
محمد  ل د) بنكريم  بلس د 
 PRL 0  7 باليس) شالع  عن بنه)ب()

برشل نة إسبان ا
 15 عن بنه)ب() تنس  لبحر  بلس د 
بلحس مة) (32000 تجدير) شالع 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257802.
92I

ZS(AUDIT(&(CONSULTING

 ESPERANCE
DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

ZS(AUDIT & CONSULTING
 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE
 PROVINS(N° 33 3EME(ETAGE
 N° 31، 20000، CASABLANCA

MAROC
 ESPERANCE DEVELOPPEMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 
بلصناع ة بل س طة، قطعة تلض 
لقم 1، بلدبل بلب ضاء - 20000 
بلدبل بلب ضاء بملغرب - 20000

 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556325
في مؤلخ  حر  عقد   بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ن  ) (10  
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
.ESPERANCE DEVELOPPEMENT

تشغ ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

محطات مأعددة بلخدمات)؛

-)ب ع بل ق د  زي ت بلتشح م.

-)نقل بلبضائع)؛

-)مشغل مقهى  مطعم...

بملنطقة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

تلض) قطعة  بل س طة،) بلصناع ة 
 20000 (- بلب ضاء) بلدبل  (،1 لقم)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب)-)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د مصطفى ن زب):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: آيت بملا�سي) بلس دة لجاء)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ن زب  مصطفى  بلس د 

سكن كن ز شالع مجاهد بلشنغ يت)
لقم)11)طابق)1)شقة)2)بلدبل بلب ضاء)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بملا�سي) آيت  لجاء) بلس دة 

سكن كن ز شالع مجاهد) عن بنه)ب()

 2 شقة) (1 طابق) (11 بلشنغ يت لقم)

20000)بلدبل بلب ضاء) بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ن زب  مصطفى  بلس د 

سكن كن ز شالع مجاهد بلشنغ يت)
لقم)11)طابق)1)شقة)2)بلدبل بلب ضاء)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب

بملا�سي) آيت  لجاء) بلس دة 

سكن كن ز شالع مجاهد) عن بنه)ب()

 2 شقة) (1 طابق) (11 بلشنغ يت لقم)

20000)بلدبل بلب ضاء) بلدبل بلب ضاء)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31157.

95I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

DIGITAL GEEK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 FINANCIAL CONSULTING

PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117

 RESIDENCE AZZARKA

 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,

 CASABLANCA- MAROC،

20330، Casablanca(Maroc

DIGITAL GEEK شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 129 
شريعة مبالك، S.Y.B.A دلب بخالي 

- 20000 مربكش بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.93899

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بابا) بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

خل ل لقمان كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9922.

96I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE HLIOUANE IMPORT

EXPORT TRAVEL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32، 70000، Laayoune

maroc

 STE HLIOUANE IMPORT

EXPORT TRAVEL »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزئة 25 
مالس بل ك Y لقم 1070 - - بلع  ن 

بملغرب.
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»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.23183
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)29)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مبلغ) في  بلشركة  لتسما2  مايلي:)
100.000.00دلهم،)مجزت على)1000 
تخأص) دلهم  (100 فئة) من  حصة 
بلشركة في بلب ع  بلشربء) بلن ك ص)
مالس) (25 تجزئة) بلشركة  عن بن 

بل ك)Y)لقم)1070)بلع  ن
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
500)حصة) يمألك حل بن بلشرقا ي)
يمألك حل بن) بلشركة  من حصص 
حصة من حصص) (500 عبد بلغني)
بلشركة ع هد بلى حل بن بلشرقا ي)

تس ير بلشركة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2908/2022.

97I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA ISRAE INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
DAKHLA ISRAE INVEST شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملسيرة 
1، زنقة جبل صغر ، لقم 3 مكرل - 

73000 بلدبخلة بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
21321

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (18

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DAKHLA ISRAE INVEST

تس ير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلفنادق   بملؤسسات بلس اح ة)

بلـأجــاليـة) بلـعـمـلـ ـات   كــذلـك كــل 

بملـنـقــ الت بلـعـقـاليـة  )   بلـصـنـاعـ ـة،)

مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  بلـأـي  بملـالـ ـة 

ت  غ ـر مـبـاشـرة بارنـشـطـــة بملـذكــــ لة)

تعـــــاله.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 3 لقم) زنقة جبل صغر ،) (،1 بملسيرة)

مكرل)-)73000)بلدبخلة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة بلف ش سعدية)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بلف ش سعدية عن بنه)ب()

 17 لقم) (،01 زنقة) بملرببطين،) حي 

81000)كلم م بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة بلف ش سعدية عن بنه)ب()

 17 لقم) (،01 زنقة) بملرببطين،) حي 

81000)كلم م بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 20 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

تبريل)2022)تحت لقم)693.

98I

CABINET RAMI EXPERTISE

NAJM CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

NAJM CASH شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي مأجر لقم 

10، 79 شالع ببن بلخط ب جانب 

برزهر فاس. - 30000 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.73211

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 21)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

NAJM CASH)مبلغ) بلشريك بل ح د)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

(،10 لقم) مأجر  بإلجأماعي  مقرها 

79)شالع ببن بلخط ب جانب برزهر)

فاس.)-)30000)فاس بملغرب نت جة 2)

:)بإلتفاق على قفل بلشركة.

تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

إقامة) (13 بلشقة) (2 بيت سقاط ) (71

فاس) (30000 (- م ج فاس) بلب ضاء)

بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()محمد بدلي�سي بلقاسمي)

  عن بنه)ب()تجزئة)71)بيت سقاط )2 

13)إقامة بلب ضاء)م ج فاس) بلشقة)

)ة() كمصفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3929.
99I

BUREAU ESSOUFYANI

OMASALAM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE(MAROC

OMASALAM شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 02 زنقة 
بلكندي حي بلأعا ن - 70000 

بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23171
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OMASALAM
غرض بلشركة بإيجاز):)بلبحث في)
بملعادن  بسأغاللها،) تن بع  مخألف 
جم ع برنشطة بملأعلقة باسأكشاف)
بلطابع) بملعادن  بلحجالة  إضفاء)
بلأعدين) تعما2  عليها،) بلأجالي 
على) تنط ي  بلتي  بلعمل ات   جم ع 
بلأجالة،) بملأفجربت،) بسأخدبم 
تي) من  بلبضائع  بسأيربد  تصدير 
بلعمل ات) جم ع  عام،) ن ع،) بشكل 
بلأجالية ت  بلصناع ة ت  بملأنقلة ت )
بملال ة بملأعلقة بشكل مباشر ت  بشكل)
ت  كلي ري من) ت  جزئي  غير مباشر 
بملحأمل) من  تعاله  بملحددة  برش اء)

تن تمنح بلشركة ت سعا كامال.
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زنقة) (02 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلكندي حي بلأعا ن)-)70000)بلع  ن)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (500 (: مأ ق) عمر  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عبد بلسالم بلفجاج):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
حي) عن بنه)ب() مأ ق  عمر  بلس د 
 58 س دي محمد زنقة بل فاق لقم)

70000)بلع  ن بملغرب.
بلفجاج) بلسالم  عبد  بلس د 
زنقة) (01 بلرملة) حي خط  عن بنه)ب()
بلع  ن) (70000  02 لقم) بلكندي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
حي) عن بنه)ب() مأ ق  عمر  بلس د 
 58 س دي محمد زنقة بل فاق لقم)

70000)بلع  ن بملغرب
بلفجاج) بلسالم  عبد  بلس د 
زنقة) (01 بلرملة) حي خط  عن بنه)ب()
بلع  ن) (70000  02 لقم) بلكندي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2896/22.
100I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE SAVE CHAKIR
SERVICES TRAVAUX

إعالن مأعدد بلقربلبت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32، 70000، Laayoune

maroc
 STE SAVE CHAKIR SERVICES

TRAVAUX »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: حي 
بلقدس تجزئة 707 زنقة بلفربلين 
لقم 552 مكرل - - بلع  ن بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.23181
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)29)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مبلغ) في  بلشركة  لتسما2  مايلي:)
100.000.00دلهم،)مجزت على)1000 
تخأص) دلهم  (100 فئة) من  حصة 
بلعامة) بلبناء) بشغا2  في  بلشركة 

 بلترص ص بلعام)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) بند 
بلقدس) حي  بلشركة  عن بن  مايلي:)
 552 زنقة بلفربلين لقم) (707 تجزئة)
بلدين) عز  يمألك  بلع  ن  مكرل 
حصص) من  حصة  بلشاكر1000)
بلشركة ع هد بلى حل بن بلشرقا ي)

تس ير بلشركة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2907/2022.
101I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE ACCESS INTER
إعالن مأعدد بلقربلبت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32، 70000، Laayoune

maroc
STE ACCESS INTER »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: حي بالمل 
لقم 15 بلطابق بال 2 - - ب جد ل 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.23031

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)19)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مبلغ) في  بلشركة  لتسما2  مايلي:)
100.000.00دلهم،)مجزت على)1000 
تخأص) دلهم  (100 فئة) من  حصة 
بلشركة في بلب ع بالجملة  بلأقس ط)

في بلسمك  بملنأجات بلبحرية)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 15 لقم) بالمل  حي  بلشركة  عن بن 
بلطابق بال 2 ب جد ل يمألك زكرياء)
1000)حصة من حصص) بلشكربني)
بلشكربني) زكرياء) بلى  بلشركة ع هد 

تس ير بلشركة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (19 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2785/2022.
102I

بلشـركـة بلصـحرب يـة للمحـاسبة  بالستشـالبت)

بلقـانـ ن ـة

»STE SHSH PROMOTION « 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بلشـركـة بلصـحرب يـة للمحـاسبة 
 بالستشـالبت بلقـانـ ن ـة

220 شـالع مكـة عمـالة صـ مأص ـل 
بلطـابق بر 2 ص,ب 538 بلع ـ ن، 

70000، بلع ـ ن بملغـرب
 »STE SHSH PROMOTION « 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجـزئـة 
بلـ كـالـة بلـ كF لقـم 152 بلع ـ ن - 

70000 بلع ـ ن بملغـرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23091

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 
باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (« (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.»SHSH PROMOTION
:)•مخألـف) غرض بلشركة بإيجاز)
بإلسكان) بأط ير  بملأعلقة  بلعمل ـات 

 بالنعـاش بلعقـالي؛
•تط ير  تجهـ ـز بلأجـزئـات)؛

بلحضرية) برلب�سي  •ح ازة جم ع 
بجم ع)  بلقـر يـة  بسأغاللها 

تشكالها؛
•شربء) إدبلة  تشغ ل تي عقـالبت)

مبن ـة؛
بلبناء) بلب ع ري) جم ع عمل ات 

عقال؛
جم ع برلب�سي بلعـاليـة ت ) •شربء)
بملبن ة،) تي تجزئة ت  تشي د ري مبنى)
لالسأخدبم بلسكنـي بلأجالي ت  بملنهي)

ت  بإلدبلي؛)إلخ......
تجـزئـة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بلع ـ ن) (152 لقـم) (Fبلـ ك بلـ كـالـة 

70000)بلع ـ ن بملغـرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: بلس د عمـر بنجـال)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
د بل) بلس د عمر تنجـال عن بنه)ب()
ثـالث  شـن بـ نعمـان ت ـزن ـت)85000 

تيزنيت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
د بل) بلس د عمر تنجـال عن بنه)ب()
ثـالث  شـن بـ نعمـان ت ـزن ـت)85000 

تـيزنيت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2022/2822.
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بلشـركـة بلصـحرب يـة للمحـاسبة  بالستشـالبت)

بلقـانـ ن ـة

 STE S.H.S.H
INVESTISSEMENT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

بلشـركـة بلصـحرب يـة للمحـاسبة 
 بالستشـالبت بلقـانـ ن ـة

220 شـالع مكـة عمـالة صـ مأص ـل 
بلطـابق بر 2 ص,ب 538 بلع ـ ن، 

70000، بلع ـ ن بملغـرب
 STE S.H.S.H INVESTISSEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجـزئـة 

بلـ كـالـة بلـ كF لقـم 152 بلع ـ ن - 
70000 بلع ـ ن بملغـرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23089

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.S.H.S.H INVESTISSEMENT
مخألـف) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بإلسكان) بأط ير  بملأعلقة  بلعمل ـات 

 بالنعـاش بلعقـالي؛
•تط ير  تجهـ ـز بلأجـزئـات)؛

بلحضرية) برلب�سي  •ح ازة جم ع 
بجم ع)  بلقـر يـة  بسأغاللها 

تشكالها؛
•شربء) إدبلة  تشغ ل تي عقـالبت)

مبن ـة؛
بلبناء) بلب ع ري) جم ع عمل ات 

عقال؛
ت ) بلعـاليـة  برلب�سي  جم ع  شربء)
بملبن ة،) تي تجزئة ت  تشي د ري مبنى)

لالسأخدبم بلسكنـي بلأجالي ت  بملنهي)
ت  بإلدبلي؛)إلخ...

تجـزئـة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بلع ـ ن) (152 لقـم) (Fبلـ ك بلـ كـالـة 

70000)بلع ـ ن بملغـرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د بمبـالك بلـزك طـي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بمبـالك بلـزك طـي عن بنه)ب()
زنقة ت دي) (707 حـي بلقـدس تجـزئـة)
 70000 بلع  ن) (509 لقم) بلعبادلـة 

بلع ـ ن بملغـرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بمبالك بلزك طي عن بنه)ب()
زنقة ت دي) (707 حـي بلقـدس تجـزئـة)
 70000 بلع  ن) (509 لقم) بلعبادلـة 

بلع  ن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2022/2822.
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WAY 2 GROWTH TECHNIQUES

 WAY 4 GROWTH
TECHNIQUES - W4GT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

WAY 4 GROWTH(TECHNIQUES
 Rue Ahmed Al Majjati 13

 Résidence(Les(Alpes 1er(Etage
 N°8 Maarif(chez(Reda(conseil،

20101، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 WAY 4 GROWTH(TECHNIQUES

W4GT - شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 13 زنقة 
تحمد بملجاطي، إقامة برلب، 

بلطابق بر 2، لقم 8 بملعاليف - 
20101 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556299

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 WAY (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

 2 GROWTH TECHNIQUES -

.W2GT

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ببالستشالبت في مجا2 بلتسير  إدبلة)

بملشاليع بلصناع ة؛

في) بلهندسة  بلخبرة  بلدلبسات 

بإلدبلة  برمن  بلخدمات) مجاالت 

بلل جست ة  بلطاق ة  بلزلبع ة)

 بلبيئة)؛.

زنقة) (13 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

تحمد بملجاطي،)إقامة برلب،)بلطابق)

بر 2،)لقم)8)بملعاليف)-)20101)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: إبربه م) لمضاني  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلحسين) ب ح ا ي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د لمضاني إبربه م عن بنه)ب()

بان لبما) إقامة  بلثاني  بلحسن  شالع 

لقم)22 28810)بملحمدية بملغرب.

بلحسين) ب ح ا ي  بلس د 

 3 زنقة بلخزبم طابق) (,72 عن بنه)ب()

بلب ضاء) بلدبل  (20200 بلربحة) حي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د لمضاني إبربه م عن بنه)ب()
بان لبما) إقامة  بلثاني  بلحسن  شالع 

لقم)22 28810)بملحمدية بملغرب
بلحسين) ب ح ا ي  بلس د 
 3 زنقة بلخزبم طابق) (,72 عن بنه)ب()
بلب ضاء) بلدبل  (20200 بلربحة) حي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839111.
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PROBEST MANAGEMENT

MAROC NEW LIFE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

PROBEST MANAGEMENT
 IMM 30, APPT 8 RUE(MOULAY

 AHMED(LOUKILI(HASSAN،
10000، RABAT(MAROC

MAROC NEW LIFE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة سال 

بلجديدة لقم 1097 بحصين سال 
بلجديدة - 11100 سال بلجديدة 

بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.29553

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ي ل  ز) (13 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
)ة()ي نس بلغفربلي) تف يت بلس د)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500
فؤبد) )ة() حصة لفائدة بلس د) (500

بلنحا�سي بأاليخ)12)ي ل  ز)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (26 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39667.
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PROBEST MANAGEMENT

MAROC NEW LIFE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

PROBEST MANAGEMENT
 IMM 30, APPT 8 RUE(MOULAY

 AHMED(LOUKILI(HASSAN،
10000، RABAT(MAROC

MAROC NEW LIFE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
سال بلجديدة لقم 1097 بحصين 

سال بلجديدة - 111àà سال بلجديدة 
بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.29553
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 13)ي ل  ز) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلنحا�سي فؤبد كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39667.
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FIDUCIAIRE NOUACEUR

 ELIYAH BEN SADEEQ
IMMOBILIER

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA،
26200، BERRECHID(MAROC

 ELIYAH BEN SADEEQ
IMMOBILIER شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 30 
زنقة عمر بلريفي شقة لقم 1 بلطابق 
بال 2 بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

26100 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556767

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ELIYAH(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.BEN SADEEQ IMMOBILIER

تجزيئ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبقع باللض ة.

 30 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

زنقة عمر بلريفي شقة لقم)1)بلطابق)

بلب ضاء) بلدبل  بلب ضاء) بلدبل  بال 2 

26100)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بملس ح) محسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محسن بملس ح عن بنه)ب()

بلدل ة) (220 لقم) (2 بل حدة) تجزئة 

برش د)26200)بلدل ة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د محسن بملس ح عن بنه)ب()

بلدل ة) (220 لقم) (2 بل حدة) تجزئة 

برش د)26200)بلدل ة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

ZAGORATECH SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC

ZAGORATECH SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
1500لقم 1363 بلع  ن بلع  ن 

70000 بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23051

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ZAGORATECH SARL AU

تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأدفئة) بلعامة/تعما2  بلسباكة 

تعما2 حمامات) بملركزية  بلأك  ف/)

بلسباحة/)برعما2 بلكهر9ائ ة بلعامة)

بإللكتر ني/ برمن  بإلنالة/)  تعما2 

مأن عة/) عامة  إنشاءبت  تعما2 

خدمة) بلأقن ة/) مأعددة  ص انة 

بلأجالة) بالستشالبت  بلأدليب/)

بسأيربد) بلأقن ات/) مأعدد   بلأ ليد 

مأعددة) بملنأجات  جم ع   تصدير 

ترك ب) تعما2  بلأقن ات/كافة 

 ص انة  فحص  تشغ ل  إصالح)

تنظمة بلسباكة.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلع  ن) بلع  ن  (1363 1500لقم)

70000)بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: قدبلة) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() قدبلة  محمد  بلس د 

123)حي بل حدة) شالع بلحرمين لقم)

01)بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() قدبلة  محمد  بلس د 

123)حي بل حدة) شالع بلحرمين لقم)

01)بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2816.

109I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 INFIRMERIE MEKKA SARL

AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC

 INFIRMERIE MEKKA SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لفم 26 

س ق بل فاق بلع  ن بلع  ن 70000 

بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23069
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.INFIRMERIE MEKKA SARL AU

بلرعاية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلطب ة

لجم ع) بلصح ة  بلأغط ة  (

برنشطة بلرياض ة بلثقاف ة

بإليماءبت) على  بلأدليب  (•

حاالت) في  بر ل ة   بإلسعافات 
بلط بلئ

لعاية منزل ة (•

بلرعاية بلألط ف ة (•

بلصح ة) بملعل مات  تعل م  (

 بالتصا2

)محاكاة بلصحة

س البت) ب بسطة  بإلخالء) (•

بإلسعاف  بلنقل بلطبي
بلساعة) مدبل  على  طالئة  لعاية  (

ط ب2 تيام برسب ع

نشاط) عام  تي  بشكل  بلأجالة  (

تجالة إلكتر ن ة.
 26 لفم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

س ق بل فاق بلع  ن بلع  ن)70000 

بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: يالى) لخل فة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() يالى  لخل فة  بلس د 
خط) حي  (126 لقم) بلربشدية  زنقة 
بلع  ن) (7000 بلع  ن) (01 بلرملة)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() يالى  لخل فة  بلس د 

خط) حي  (126 لقم) بلربشدية  زنقة 
بلع  ن) (7000 بلع  ن) (01 بلرملة)

بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (15 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2828/2022.

110I

ACDEN

ام ڭرين
إعالن مأعدد بلقربلبت

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،

20380، CASABLANCA(MAROC

بم ڭلين »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 12 شالع 

صبري ب جمعة، شقة لقم 6،بلطابق 

بر 2، - 20250 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب..

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.355021

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)29)ي ن  )2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 

ب ع) على  •بإلقربل  بملصادقة  مايلي:)

بلحصص بالجأماع ة بين:)-)

شركة) بلبائعة    م-ف لد  ج  شركة  (

لفحة بملشترية 2)3602)حصة.)-)

شركة ج م-ف لد بلبائعة   شركة بم)

تك بنفيست بملشترية 2)2062)حصة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
زكري) عباس  بلس د  بسأقالة  قب 2 

من مهامه كمسير.)

على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 

مايلي:)تعديل بلفصل)6،)13) 15)من)

بلقان ن برسا�سي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:00 لقم) بند 
مايلي:)00

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839362.
111I

IB PARTNERS

GREEN FOODS LAB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤ جي شالع الك لنيش، 

20250، بلدبل بلب ضاء بملغرب
GREEN FOODS LAB شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

تطلس عمالة 25 بلطابق 2 لقم 16 
معالف بلدبل بلب ضاء - 20050 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556877

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GREEN FOODS LAB
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  ت زيع)
بعد) ت   هي  كما  بلفالح ة  بملنأجات 

بلأح يل.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 16 لقم) (2 بلطابق) (25 تطلس عمالة)
معالف بلدبل بلب ضاء)-)20050)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: كيربن) ببن  يسرى  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د يسرى ببن كيربن عن بنه)ب()
 28 لقم) (3 شالع) بلرشاد  تجزئة 
بلب ضاء) بلدبل  (20250 (- كال ف لن ا)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د يسرى ببن كيربن عن بنه)ب()
 28 لقم) (3 شالع) بلرشاد  تجزئة 
بلب ضاء) بلدبل  (20250 (- كال ف لن ا)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31796.

112I

 MERGHOUBA MARBRE SARL)مرغ 9ة مال9ر)

سال2

 MERGHOUBA MARBRE
SARL مرغوبة ماربر سارل

إعالن مأعدد بلقربلبت

 MERGHOUBA MARBRE SARL
مرغ 9ة مال9ر سال2

تجزئة بدبية حي مرغ 9ة، 90050، 
بص لة بملغرب

 MERGHOUBA MARBRE SARL
مرغ 9ة مال9ر سال2 »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزئة 
بدبية حي مرغ 9ة - - بص لة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.919
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)16)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
حصة بلس د علي) (20 تف يت) مايلي:)
بمهالش لفائدة حماد بمهالش   عمر )

بمهالش.
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)قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:

علي) بلس د  بملسير  بسأقالة 

بمهالش  ) حماد  تع ين  بمهالش   

عمر  بمهالش كمسيرين جدد لشركة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلنظام بالسا�سي)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
لتس بملا2 بلشركة

على) ينص  بلذي  (:13 لقم) بند 

مايلي:)تع ين مسيرين جدد

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بالبأدبئ ة باص لة 

2022)تحت لقم)177.

113I

بئأمان ة بملسال بستشالة

 ADAM IMMIGRATION
CANADA

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

بئأمان ة بملسال بستشالة

تجزئة بال زدهال 1 بقامة بني بزناسن 

عمالة ب شقة لقم 7 بلطابق بلثاني 

مربكش مربكش، 20000، مربكش 

بملغرب

 ADAM IMMIGRATION

CANADA شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمل ة ب تي 

عمالة 20 شقة لقم 277 بلعز زية 

مربكش مربكش 20000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

127661

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (28

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ADAM(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.IMMIGRATION CANADA

:) كالة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

تقديم) كندب    بلى  بلهجرة  لأنض م 

بلهجرة  ) في  بلشادبت  خدمات   

بلهجرة) ملف  تهيء) ح 2  معل مات 

س بء)تعلق بالمر بالدلبسة ب  بلعمل..

عمل ة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 277 لقم) شقة  (20 عمالة) ب تي 

 20000 مربكش) مربكش  بلعز زية 

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة كلث م لطفي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د هشام ك ماع):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لطفي  كلث م  بلس دة 

 20000 كندب) (H7L 2K8 QC لفا2)

لفا2 كندب.

عن بنه)ب() ك ماع  هشام  بلس د 

 20000 كندب) (H7L 2K8 QC لفا2)

لفا2 كندب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() لطفي  كلث م  بلس دة 

 20000 كندب) (H7L 2K8 QC لفا2)

لفا2 كندب

عن بنه)ب() ك ماع  هشام  بلس د 

 20000 كندب) (H7L 2K8 QC لفا2)

لفا2 كندب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ل  ز) (25 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)138060.

112I

ACDEN

MC TEAM MAROC
إعالن مأعدد بلقربلبت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،
20380، CASABLANCA(MAROC
MC TEAM MAROC »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 157 شالع 

بنفا، بلطابق بلثاني، مبنى غاسين 
دبنفا - - 20036 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب..
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.502203

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)31)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بمقأ�سى محضر بلجمع بلعام بلغير)
(،31/8/2022 ي م) بملنعقد  بلعادي 
لغم) بلشركة  نشاط  بسأمربل  تقرل 

خسالة)¾)لتسمالها.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:00 لقم) بند 

مايلي:)00
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839260.
115I

FIDUCIAIRE MOLIFID

AMIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين ممثل قان ني للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC
AMIA »شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع عبد 

بلكريم بلخطابي لقم - 12 - 92000 

بلعربئش بملغرب.

»تع ين ممثل قان ني للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.6973

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022) تبعا) شتنبر) (21 في) بملؤلخ 

تع ين) تقرل  جدد  لأع ين مسير)ين()

بملمثل)ين()بلقان ني)ين(:)

-)ملعلم عاد2)

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (AMIA  -

محد دة ذبت بلشريك بل ح د بلكائن)

عبد) شالع  ب:) بإلجأماعي  مقرها 

 92000  12 (- لقم) بلخطابي  بلكريم 

بلعربئش بملغرب
عند) بلأجالي  بلسجل  لقم 

بالقأضاء:)6973

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)26)شتنبر)

2022)تحت لقم)995.

116I

BEN.COMPTA

 STE ELHOREABIDI
TRAVAUX

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شالع بلدلف في عمالة بإلتحاد 

بلسكن ة بلطابق بلثاني لقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ،جدة 

 STE ELHOREABIDI TRAVAUX

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة بني 

مرين عمالة لعلج بلطابق بلثاني لقم 

OUJDA 60000 15  جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

39995

 08 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ELHOREABIDI TRAVAUX

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملخألفة.

زنقة بني) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

مرين عمالة لعلج بلطابق بلثاني لقم)

OUJDA 60000 15) جدة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: بلس د بلحر محمد)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلشريف) بلعابدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

حي) بلس د بلحر محمد عن بنه)ب()

بلنخلة زنقة)5)لقم)7 60000)بلع  ن)

بملغرب.

بلشريف) بلعابدي  بلس د 

 17 زنقة) ب عنان  شالع  عن بنه)ب()

 60000 فج ج) عمالة  تدج ت  بني 

ب عرفة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

حي) بلس د بلحر محمد عن بنه)ب()

بلنخلة زنقة)5)لقم)7 60000)بلع  ن)

بملغرب

بلشريف) بلعابدي  بلس د 

 17 زنقة) ب عنان  شالع  عن بنه)ب()

 60000 فج ج) عمالة  تدج ت  بني 

ب عرفة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1292.

117I

FIDUCIAIRE MOLIFID

TARIK ISKANE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC
TARIK ISKANE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
شعبان 1 بلطابق بالل�سي لقم 963 - 

92000 بلعربئش بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2295

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (1.200.000«
 1.500.000« إلى) دلهم«) (100.000«
دلهم«)عن طريق):)إدماج بحأ اطي ت )
تل9اح ت  عال بت إصدبل في لتس بملا2.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)1009.
118I

ETS BEN aaouinate 

A.F.A.H IMMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
A.F.A.H IMMO شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 6 
طابق 2 شالع عال2 بن عبد هللا 

س دي بن ل - 22350 س دي بن ل 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3393

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.A.F.A.H IMMO

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
 6 لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

هللا) عبد  بن  عال2  شالع  (2 طابق)

بن ل) س دي  (22350 (- بن ل) س دي 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلس د عبد بلفأاح شك ب)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلس د عبد بلهادي شك ب)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

شك ب) بلفأاح  عبد  بلس د 
ض عة) بركيش  زنقة  (1 عن بنه)ب()

 20000 بلدبلبلب ضاء) بر ط ن 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

شك ب) بلهادي  عبد  بلس د 
ب ل ) لير لت  زنقة  (33 عن بنه)ب()

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

شك ب) بلفأاح  عبد  بلس د 
ض عة) بركيش  زنقة  (1 عن بنه)ب()

 20000 بلدبلبلب ضاء) بر ط ن 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

شك ب) بلهادي  عبد  بلس د 

ب ل ) لير لت  زنقة  (33 عن بنه)ب()

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بن ل  بس دي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)172.

119I

ACT FINANCE

STE JAN-GHI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3، 20360،

CASABLANCA MAROC

STE JAN-GHI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 شالع 

بلحرية طابق 3 لقم 5 - 20000 

بلدلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556997

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.JAN-GHI

جم ع) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عمل ات بلأط ير بلعقالي.) 9 ع تلبٍض)

جردبء.

10)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

 20000  -  5 لقم) (3 طابق) بلحرية 

بلدلبلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

50)حصة) (: بلس دة مريم ملصفير)

بق مة)5.000)دلهم للحصة.

50)حصة) (: بلس د حمزة ملصفير)

بق مة)5.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ملصفير  مريم  بلس دة 

 2 شقة) (23 بقامة ياسين عمالة لقم)

ت لفا)20000)بلدلبلب ضاء)بملغرب.

عن بنه)ب() ملصفير  حمزة  بلس د 

 2 شقة) (23 بقامة ياسين عمالة لقم)

ت لفا)20000)بلدلبلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلس د حسين بلالمسافير)

لقم) عمالة  ياسين  بقامة  عن بنه)ب()

23)شقة)2)ت لفا)20000)بلدلبلب ضاء)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839291.

120I

LE LEGALISTE

LYRIS DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM

 BOUABID(APPT(N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

LYRIS DISTRIBUTION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي ملأقى 

شالع ج  لجس ساند   شالع 

سأاندها2، تجزئة بنبر لقم 10، 

محل لقم 26 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
220623

 17 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2019 تبريل)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LYRIS (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.DISTRIBUTION
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

بلف بكه  بلخضر بت  بللح م.
بلف بكه) فئات  جم ع  ت زيع 

 بلخضر بت  بللح م.
بلف بكه) طلبات  جم ع  ت ص ل 

 بلخضر بت  بللح م إلى بملنز2.
.

ملأقى) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع) ساند    ج  لجس  شالع 
(،10 لقم) بنبر  تجزئة  سأاندها2،)
محل لقم)26 - 20000)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس د بلأبالي فخر)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() فخر  بلأبالي  بلس د 
بملدينة) (02 02)شقة) إقامة سيرينا ع)
بلخضربء)ب سك لة بلن بصر)20000 

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() فخر  بلأبالي  بلس د 
بملدينة) (02 02)شقة) إقامة سيرينا ع)
بلخضربء)ب سك لة بلن بصر)20000 

بلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2019)تحت لقم)710952.

121I

Fidel Audit

LA.NA BATIMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

Fidel Audit

23 شالع الجير ند إقامة 2000 

بلطابق بر 2 لقم 1، 20500، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

LA.NA BATIMENT شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي تهل بلغالم 

إقامة برزهر عمالة 1 محل 18 شطر 

2/5 - 20620 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.226925

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 15)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لتسمالها) مبلغ  (LA.NA BATIMENT

مقرها) دلهم  عن بن  (10.000

برزهر) إقامة  بلغالم  تهل  بإلجأماعي 

 -  5/2 شطر) (18 محل) (1 عمالة)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20620

2):)بملنافسة  برزمة بالقأصادية.

تهل) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

بلغالم إقامة برزهر عمالة)1)محل)18 

بلب ضاء) بلدبل  (20620  -  5/2 شطر)

بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()نخ لي طاها   عن بنه)ب()
 03 شطر) (03 لقم) (03 بلفجر عمالة)

بلب ضاء) بلدبل  (20610 بلبرن �سي)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31292.

122I

EUREXMA

SEQUOIA REAL ESTATE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
SEQUOIA REAL ESTATE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 75 شالع 
تنفا زب ية كل  د بر فانس بلطابق 9 
لقم B 108 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556729

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SEQUOIA REAL ESTATE
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
75)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 9 تنفا زب ية كل  د بر فانس بلطابق)
بلدبل بلب ضاء) (B 108 - 20000 لقم)

بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 OUDHIMY بلشركة)
حصة) (PARTNERS( SARL( :( 1.000

بق مة)100.000)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 OUDHIMY بلشركة)
 75 عن بنه)ب() (PARTNERS SARL
بر فانس) د  كل   زب ية  تنفا  شالع 
بلدبل) (B 108 20000 لقم) (9 بلطابق)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بل دغيري) بملأ كل  سع د  بلس د 
 20000 5)زنقة بن  هب ن) عن بنه)ب()

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
ح مي) دن ا2  سال من  بلس د 
عن بنه)ب()2)زنقة جزل ت م ل)20000 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)---.
123I

BUSINESS CENTER.COM

ATLAS RENTAL
تع ين لئيس مجلس بإلدبلة

BUSINESS CENTER.COM
شالع عبد بمل من لقم 236 إقامة 

ف 8 بلطابق بلثاني لقم 6، 20390، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

ATLAS RENTAL »شركة بملساهمة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: منطقة 

صناع ة  الد صالح، مجمع 11-17، 
ب سك لة - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»تع ين لئيس مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.231393

بإلدبلي) بلعام  بلجمع  إطال  في 
2022)تقرل تع ين) 11)ماي) بملؤلخ في)
بلس د علج كنزة لئيسا ملجلس إدبلة)

شركة)ATLAS RENTAL)بأاليخ:

2022) تأمثل بلصالح ات) ماي) (11  
بلس دة) تعلن  يلي:) ف ما  له  بملخ لة 
عض ) مهام  قبلت  تنها  علج  كنزة 
جم ع) تسأ في  بإلدبلة  تنها  مجلس 
برحكام) تأطلبها  بلتي  بلشر ط 

بلقان ن ة  بلأنظ م ة بملعم 2 بها.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839388.
122I

ALLEGEANCE CONSULTING

 Swiss center for
 regenerative medicine

SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلر دني تقاطع شالع طانطان 

  شالع لبنان بقامة ل نى لقم 
51&50، 90000، طنجة بملغرب

 Swiss center for regenerative
medicine SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع  لي 
بلعهد زنقة  بشنطن شقق بالد ل 
بلثالث لقم 7   8 طنجة - 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130905
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 Swiss (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)
 center for regenerative medicine

.SARL
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلعالج) منأجات  بسأيربد  تصدير  (,

بلطب عي.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع  لي)

بالد ل) شقق  زنقة  بشنطن  بلعهد 
 90000 (- طنجة) (8 ( (7 بلثالث لقم)

طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
25)حصة) (: بلس د جاك سأ كلي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بدليس هشامي):)25)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 25 (: بلس د محمد بلهادي بلغ ثي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 25 (: بلغ ثي) علي  م الي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (10 (: كباك) مريم  بلس دة 

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة خديجة كباك):)10)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() سأ كلي  جاك  بلس د 
 15000 بزحل كة) سع د  بيت 

بلخميسات بملغرب.
بلس د بدليس هشامي عن بنه)ب()
شالع م الي عبد بلعزيز بقامة بلب غاز)
بل ك ب ط ى)8)لقم)69 90000)طنجة)

بملغرب.
بلغ ثي) بلهادي  محمد  بلس د 
عن بنه)ب()بقامة نادية بلعمالة ه شقة)
7)حي بلبطاحة)20000)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.
بلغ ثي) علي  م الي  بلس د 
ط) بنتربن  بئر  شالع  (273 عن بنه)ب()
بلدبل) (20000 بملعاليف) (18 ش) (02

بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() كباك  مريم  بلس دة 
م ن) بقامة  بلشر�سي  بحمد  زنقة 
حي ب لك ن) (3 شقة) (1 فل لي طابق)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلس دة خديجة كباك عن بنه)ب()
 268 شالع يعق ب بملنص لي عمالة)
بلدبل) (20000 بلسالم) حي  (16 لقم)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() سأ كلي  جاك  بلس د 
 15000 بزحل كة) سع د  بيت 

بلخميسات بملغرب
بلغ ثي) علي  م الي  بلس د 
ط) بنتربن  بئر  شالع  (273 عن بنه)ب()
بلدبل) (20000 بملعاليف) (18 ش) (02

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257865.

125I

ALLEGEANCE CONSULTING

TAKATOUR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة بلر دني تقاطع شالع طانطان 

  شالع لبنان بقامة ل نى لقم 
51&50، 90000، طنجة بملغرب
TAKATOUR SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 120شالع 
محمد بلخامس - 90000 طنجة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.16823

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 16)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (TAKATOUR SARL
مقرها) دلهم  عن بن  (200.000
بإلجأماعي)120شالع محمد بلخامس)
(: (2 نت جة  بملغرب  طنجة  (90000  -

بنخفاض لقم بملعامالت.
  حدد مقر بلأصف ة ب)120شالع)
طنجة) (90000 (- بلخامس) محمد 

بملغرب.)
  عين:

بلسباعي  ) ي سف  بلس د)ة()
عن بنه)ب()تجزئة شيئا ف ال)23)ب 9انة)
)ة() بملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
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 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257828.
126I

TARGET PARTNERS

VIAREPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC، 20410، Casablanca
Maroc

VIAREPORT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي فضاء باب 
تنفا، 3 زنقة باب منص ل، تنفا - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.208003

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 12)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 
كمسير) (WOODWORTH DAVID

 ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839668.
127I

FIDUCIAIRE

املجموعة الجهوية لألشغال 
واألعمال املتنوعة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE(DU
 SOUK، 25000، KHOURIBGA

MAROC

بملجم عة بلجه ية لألشغا2 
 برعما2 بملأن عة شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : مربب 
122 حي بملنطلك بلن بل - 25000 

خريبكة بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.7219

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 09)شتنبر) بملؤلخ في)
بملجم عة بلجه ية لألشغا2  برعما2)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  بملأن عة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي مربب)
 25000 (- بلن بل) بملنطلك  حي  (122
خريبكة بملغرب نت جة لعدم تشغ ل)

بلشركة.
  عين:

جبيرة  ) بسامة  بلس د)ة()
برب ض) بلبحر  زنقة  (2 عن بنه)ب()
بملغرب) خريبكة  (25000 بملأ سط)

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
مربب) 2022) في  شتنبر) (09 بأاليخ)
 25000 (- بلن بل) بملنطلك  حي  (122

خريبكة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)266.
128I

fiduconsejo

NADI PROMO NORD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan، 93000،
tetouan maroc

NADI PROMO NORD شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 

بلأجالي بلكائن بأجزئة بل من 1ح 

س2 لقم 556-2بملض ق. - 93200 
بملض ق بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
32207

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (05
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 NADI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.PROMO NORD
مط ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
•)تعما2 ت  تشي د مأن عة.

•)تعما2 بلأط ير
•)ب ع  تأجير م بد  معدبت بلبناء.

بلبناء) م بد  في  بلأجالة  (•
 بلأ ليدبت.

•)بسأيربد   تصدير..
بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
1ح) بل من) بأجزئة  بلكائن  بلأجالي 
 93200 (- 2-556بملض ق.) لقم) س2)

بملض ق بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد ناجي بلدلبز):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلدلبز) ناجي  محمد  بلس د 
بإلدبلي) بلحي  عين ح زي  عن بنه)ب()
شفشا ن)91000)شفشا ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلدلبز) ناجي  محمد  بلس د 
بإلدبلي) بلحي  عين ح زي  عن بنه)ب()
شفشا ن)91000)شفشا ن بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)1921.

129I

centre(de(conseil(fiduciaire

LOULAD HD CEREALES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire
لقم 2 بلطابق بال 2 ساحة بملسجد 
بالعظم صند ق بلبريد 203 ببن 
بحمد، 26050، ببن بحمد بملغرب

LOULAD HD CEREALES شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة ببن 
لشد مركز ل الد ببن بحمد - 26700 

ل الد ببن بحمد بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1129
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LOULAD HD CEREALES
ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبضائع) نقل  (- بالجملة) بلحب ب 

لحساب بلغير.
:)زنقة ببن) عن بن بملقر بالجأماعي)
 26700 (- لشد مركز ل الد ببن بحمد)

ل الد ببن بحمد بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د حمزة د ماس):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بحمد بلحالتي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() د ماس  حمزة  بلس د 
ببن) (26700 بحمد) ببن  ل الد  مركز 

بحمد بملغرب.
عن بنه)ب() بلحالتي  بحمد  بلس د 
ببن) (26700 بحمد) ببن  ل الد  مركز 

بحمد بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() د ماس  حمزة  بلس د 
ببن) (26700 بحمد) ببن  ل الد  مركز 

بحمد بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بحمد  ببن  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)33/2022.
130I

STE IML HSAYN SARL AU

DM10
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

STE(DM10 SARL(AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37،

60000، OUJDA(MAROC
DM10 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

ك ل ش تجزئة حساني لقم 128 - 
60000  جدة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.32523
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (21 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()سم حة برشاش)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()نب ل)

بمب ضة بأاليخ)21)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1502.
131I

BKM CONSEILS

APPRO-INNOV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

BKM CONSEILS
بقامة بلرحمة لقم 3 شالع عبد 
بلكريم بلخطابي جليز مربكش، 

20000، مربكش بملغرب
APPRO-INNOV شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملعز زية 
لقم 91 عمالة لقم 3 بملسال - 20100 

مربكش بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.113853

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تح يل) 29)ي ن  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 3 لقم) عمالة  (91 لقم) »بملعز زية 
بملغرب«) مربكش  (20100 (- بملسال)
 -  9 حرف ڤ بملحام د) (61 »لقم) إلى)

20160)مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9687.

132I

FIDUCIAIRE

بتير ايكو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE(DU
 SOUK، 25000، KHOURIBGA

MAROC
بأير بيك  شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 151 
دبل ك 10 لخ بدلية بجدبد - 25000 

خريبكة بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.2259

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

بيك  شركة ذبت مسؤ ل ة) بأير  حل 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (20.000 لتسمالها)

 10 دبل ك) (151 بإلجأماعي) مقرها 

خريبكة) (25000 (- بجدبد) لخ بدلية 

بملغرب نت جة لعدم تشغ ل بلشركة.

  عين:

ميسا ي  ) نع مة  بلس د)ة()

حي) بلب سنة  زنقة  (223 عن بنه)ب()

بملغرب) خريبكة  (25000 بلكرم)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

 151 2022) في) شتنبر) (22 بأاليخ)

دبل ك)10)لخ بدلية بجدبد)-)25000 

خريبكة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)265.

133I

DR CONSEIL

K AM.K BATIMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk(Madihi 7

 Berrechid(Boite(Postal(N 173،

 26402، Had(Soualem(Berrechid

Maroc

K AM.K BATIMENT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

اللة بل اق ت زب ية مصطفى بملعاني 

بلطابق بلثاني لقم 62 بلدبل بلب ضاء 

- 20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556777

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 K (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AM.K BATIMENT

جم ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملعامالت بلعقالية

بإلسأح بذ على جم ع برلب�سي

بملجردة ت  مع بملباني بملربد هدمها

  تنف ذ جم ع عمل ات خذمة

برلب�سي  ) هذه  على  بلأقس م 

إقامة

جم ع بإلنشاءبت من جم ع تن بع

بملباني   بملساكن   بلف الت ت 

غيرها   مع جم ع بمل بد   ري

على) ن عها    كان  تيا  بسأخدبم 

 جه

بلخص ص لإلسأخدبم بلسكني ت 

بملنهي ت  بلس احي ت  بلأجالي ت 

كافة) تنف ذ  إنجاز    بإلدبلي 

عمل ات

بسأيربد) برغربض  لكافة  بلبناء)

جم ع

لعمل ات) بلالزمة  بمل بد  تن بع 

بلبناء) 

بلأقس م شربء)  ب ع جم ع م بد

بلبناء..

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

اللة بل اق ت زب ية مصطفى بملعاني)

62)بلدبل بلب ضاء) بلطابق بلثاني لقم)

- 20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: كريم) ب شع ب  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد بلقض  ي بالدلي�سي)

دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د ب شع ب كريم عن بنه)ب()

 920 لقم) بلساحل  لياض  تجزئة 

برش د) (26202 برش د) بلس بلم 

بملغرب.

بلس د محمد بلقض  ي بالدلي�سي)

 96 لقم) بلنس م  تجزئة  عن بنه)ب()

س دي لحا2 بلشاطئ برش د)26175 

برش د بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ب شع ب كريم عن بنه)ب()

 920 لقم) بلساحل  لياض  تجزئة 

برش د) (26202 برش د) بلس بلم 

بملغرب

بلس د محمد بلقض  ي بالدلي�سي)

 96 لقم) بلنس م  تجزئة  عن بنه)ب()

س دي لحا2 بلشاطئ برش د)26175 

برش د بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31726.

132I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

نصر رنوف
إعالن مأعدد بلقربلبت

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau(n°4 kiss. Mernissi

 AV(Llalla(Meryem(V.N. FES،

30000، FES(MAROC

نصر لن ف »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 

3 بيس بل ك ب حي  فاق ز بغة - 

30100 فاس بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.20727

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بتخاذ) تم  (2018 ماي) (02 في) بملؤلخ 

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تف يت)100)حصة من بلس د محمد)

بلعلمي لفائة بلس د عبد هللا بلعلمي
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
شركة) من  بلقان ني  بلشكل  تح يل 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دت إلى شركة)
بلشريك) بملحد دت  بملسؤ ل ة  ذبت 

بل ح د
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) بند 
شركة) لن ف  نصر  شركة  مايلي:)
بلشريك) بملحد دت  بملسؤ ل ة  ذبت 

بل ح د
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
مساهمة) بل ح د  بملساهم  يقدم 
خمسة) بمبلغ  بلشركة  لهذه  نقدية 
 510.000.00( دلهم) آالف   عشرة 
هللا) عبد  بلأال ة:) بالنسب  دلهم()

بلعلمي)510.000.00)دلهم
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
تم تحديد لتس بملا2 بمبلغ خمسمائة)
 510.000.00( دلهم) آالف  عشر 
دلهم(.) هي مقسمة إلى خمسة آالف)
 (100( مائة) بق مة  سهم  ()5100(
بملساهمة) تمثل  منها،) لكل  دلهم 
بلنقدية بلتي قدمها بلشركاء)للشركة.)
بالكامل) برسهم  هذه  دفع  يأم 
على) بلشركاء) على  بالكامل   ت زيعها 
بلعلمي) بلأالي:بلس د عبد هللا  بلنح  

5100)حصة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بفاس بأاليخ)23)ماي)2018 

تحت لقم)1598/018.
135I

 MOGADOR(مغاد لمنجمنة سسأـ م

MANGEMENT SYSTEM SARL

 GALERIA « غاليريا ورك
» )WORK S.A.R.L )AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

مغاد لمنجمنة سسأـ م 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

شقة لقم 10 بلطابق بر 2 بلأجزئة 

2 مناز2 دبلبلطالب 22100 
بلص يرة شقة لقم 10 بلطابق بر 2 

بلأجزئة 2 مناز2 دبلبلطالب 22100 

بلص يرة، 22100، بلص يرة بملغرب

 GALERIA WORK « غاليريا  لك

S.A.R.L )AU( « شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة لقم 

121 تقع في بلطابق برل�سي من بملبنى 
لقم 21 في منطقة بلحي بملحمدي 

تكادير - 22000 تكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

52805

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (11

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

:)غاليريا) بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

 GALERIA WORK S.A.R.L («  لك)

.» ((AU

:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

تعما2 بلبناء) بإلنشاءبت بملخألفة

منعش عقالي.

عن بن بملقر بالجأماعي):)شقة لقم)

121)تقع في بلطابق برل�سي من بملبنى)
بملحمدي) بلحي  منطقة  في  (21 لقم)

تكادير)-)22000)تكادير بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مسكين) خالد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() مسكين  خالد  بلس د 
 22000 بلص يرة) (2 بلأجزئة) (271

بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مسكين  خالد  بلس د 
 22000 بلص يرة) (2 بلأجزئة) (271

بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (13 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118382.

136I

 MOGADOR(مغاد لمنجمنة سسأـ م

MANGEMENT SYSTEM SARL

س يرة س كريتي

 SOUIRA SECURITE  
S.A.R.L AU 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

مغاد لمنجمنة سسأـ م 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة لقم 10 بلطابق بر 2 بلأجزئة 

2 مناز2 دبلبلطالب 22100 
بلص يرة شقة لقم 10 بلطابق بر 2 
بلأجزئة 2 مناز2 دبلبلطالب 22100 
بلص يرة، 22100، بلص يرة بملغرب

 SOUIRA « س يرة س كريتي
SECURITE« S.A.R.L )AU( شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة في 
بلطابق بر 2 من بملبنى لقم 26، 
لبحة 37، تقع في د بل بلغز ة، 

بلص يرة - 22000 بلص يرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6329
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
:)س يرة) بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)
 SOUIRA( SECURITE« (« س كريتي)

.(S.A.R.L (AU
بلحربسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 بالمن
مقا 2 في نضافة بملناز2  بملأاجر.

شقة في) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلطابق بر 2 من بملبنى لقم)26،)لبحة)
(- بلص يرة) تقع في د بل بلغز ة،) (،37

22000)بلص يرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: فربص) عزبلدين  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عزبلدين فربص عن بنه)ب()
دبل) (12 لقم) (01 شالع بلعقبة عماة)
بلص يرة) (22000 بلص يرة) بلطالب 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عزبلدين فربص عن بنه)ب()
دبل) (12 لقم) (01 شالع بلعقبة عماة)
بلص يرة) (22000 بلص يرة) بلطالب 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)376.
137I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

TRUST MARK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

TRUST MARK شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

س بني بيت ي سف   علي - 32000 
بلحس مة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2625
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 08)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (TRUST MARK
مقرها) دلهم  عن بن  (90.000
ي سف) بيت  س بني  د بل  بإلجأماعي 
بملغرب) بلحس مة  (32000 (- علي)   
للنشاط) بلنهائي  بلأ قف  (: (2 نت جة 

بلأجالي للشركة.
د بل) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 32000 (- س بني بيت ي سف   علي)

بلحس مة بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()حمزة بجرت   عن بنه)ب()
 32000 علي) ي سف    بيت  ب ملعيز 
)ة() كمصفي) بملغرب  بلحس مة 

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)229.
138I

بالسأاد محمد لطفي

»SEBTI ISKANE«
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بالسأاد محمد لطفي
36 شالع بلجيش بمللكي بقامة فضا ء 
2000 بلطابق بلرببع فاس، 30000، 

فاس بملغرب
»SEBTI ISKANE« شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي فاس شالع 
بلجيش بمللكي مكاتب بلفأح بلطابق 
5 بلشقة لقم 25 - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73985
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (05
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SEBTI«(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.»ISKANE
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.
فاس) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلفأح) مكاتب  بمللكي  بلجيش  شالع 
 30000  -  25 بلشقة لقم) (5 بلطابق)

فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

60.000.000)دلهم،)مقسم كالأالي:
(: بلس د سبتي محمد  من معه) (-
بق مة) (K/62 ف ال لسم عقالي عدد)

30.000.000)دلهم.
(: معه) محمد  من  سبتي  بلس د 
F/129)بق مة) ف ال لسم عقالي عدد)

16.000.000)دلهم.
(: معه) محمد  من  سبتي  بلس د 
 F/26.213 عدد) عقالي  بلسم  ف ل 

بق مة)12.000.000)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() محمد  سبتي  بلس د 

فاس)30000)فاس بملغرب.
بل هاب) عبد  سبتي  بلس د 
عن بنه)ب()فاس)30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() بملام ن  سبتي  بلس د 

فاس)30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() بحمد  سبتي  بلس د 

فاس)30000)فاس بملغرب.
مج دة) بنعبدهللا  بلس دة 
عن بنه)ب()فاس)30000)فاس بملغرب.
بلزهربء) فاطمة  سبتي  بلس دة 
عن بنه)ب()فاس)30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() بب 9كر  سبتي  بلس د 

فاس)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() محمد  سبتي  بلس د 

فاس)30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5121/2022.

139I

AFIDACOM

ECOROOM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AFIDACOM

7   17 تجزئة الس ك ن برطلس 

طريق صفر ، 30000، فاس بملغرب

ECOROOM شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بالنبعاث 3 

بقامة S1 30 لبس بملاء عين بلشقف 

شالع 811 - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73961

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ECOROOM

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة في بلبناء.

:)بالنبعاث) عن بن بملقر بالجأماعي)

3)بقامة)S1 30)لبس بملاء)عين بلشقف)

شالع)811 - 30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د جما2 بلحدبد):)333)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د سع د بلحدبد):)333)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

332)حصة) (: بلس د بيمن بلحدبد)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلحدبد  جما2  بلس د 
 05 س) بملاء) لبس  بلحضري  بلقطب 
لقم)239)عين بلشقف)30000)فاس)

بملغرب.
عن بنه)ب() بلحدبد  سع د  بلس د 
بلقطب بلحضري لبس بملاء)قطاع)12 
لقم)100)عين بلشقف م الي يعق ب)

30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() بلحدبد  بيمن  بلس د 
بملسيرة) بلنس م  (3 بل ك) (117 لقم)

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلحدبد  جما2  بلس د 
 05 س) بملاء) لبس  بلحضري  بلقطب 
لقم)239)عين بلشقف)30000)فاس)

بملغرب
عن بنه)ب() بلحدبد  سع د  بلس د 
بلقطب بلحضري لبس بملاء)قطاع)12 
لقم)100)عين بلشقف م الي يعق ب)

30000)فاس بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3961.
120I

SOCIETE HNINI SHOP -SARL

HNINI SHOP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOCIETE(HNINI(SHOP -SARL
 LOT(EL(YOMENE(II(N°14, HAY
 ENNASIM, KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC
HNINI SHOP شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بل من 2 لقم 12 حي بلنس م, 

خن فرة. - 52000 خن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2557

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 HNINI(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SHOP

بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مقهى)-كاف أيريا)-.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بل من)2)لقم)12)حي بلنس م,)خن فرة.)

- 52000)خن فرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ج بد) بهن ني  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ج بد  بهن ني  بلس د 
ب عزى) م حى  حي  (05 لقم) (12 زنقة)

خن فرة)52000)خن فرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ج بد  بهن ني  بلس د 
ب عزى) م حى  حي  (05 لقم) (12 زنقة)

خن فرة)52000)خن فرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

28)شتنبر) بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)

2022)تحت لقم)228.
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2htj consulting

TIWDAK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

2htj consulting
بقامة مخأالة زنقة قن طرة ساحة 
2 شتنبرمكأب لقم 22 طابق لقم 6 

حمرية، 50000، مكناس بملغرب
TIWDAK شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 

لقم 07 بلطابق بال 2 باب بلبط  ي 
تجزئة جنان مكناس 2 - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57297
 27 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ل  ز)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TIWDAK
تصن ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنس جات  تكثر.
عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق بال 2 باب بلبط  ي) (07 لقم)
 50000  -  2 مكناس) جنان  تجزئة 

مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.000.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 5.100 (: محمد) بلهاشمي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 2.900 (: بلس د بخ اض ببربه م)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بلهاشمي محمد عن بنه)ب()
 1099 لقم) حاجي  سع د  تجزئة 

11000)سال بملغرب.

بلس د بخ اض ببربه م عن بنه)ب()
بملح ط) (13 زنقة بب ذجان شقة) (07

10020)بلر9اط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلهاشمي محمد عن بنه)ب()

 1099 لقم) حاجي  سع د  تجزئة 

11000)سال بملغرب

بلس د بخ اض ببربه م عن بنه)ب()
بملح ط) (13 زنقة بب ذجان شقة) (07

10020)بلر9اط بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

لقم) تحت  (2022 شتنبر) (29

.20211122010879

122I

CONSEILS EVERNAGE

 DIGITAL INNOVATION 
MARKETING AGENCY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA، 40000،

MARRAKECH maroc

 DIGITAL INNOVATION 

MARKETING AGENCY شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 

ج هرة بلطابق بلأاني شقة لقم 

17 شالع عال2 بلفا�سي - 20000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129163

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 DIGITAL INNOVATION (:

.MARKETING AGENCY

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

-بلتشخ ص بلرقمي

بالستشالبت  بالستربت ج ات) (-

بلرقم ة

-بلتشغ ل

-بلأجالة بإللكتر ن ة

بلشخص ة) بمللفات  منصة  (-

لحسابهم بلخاص.

بقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 17 ج هرة بلطابق بلأاني شقة لقم)

شالع عال2 بلفا�سي)-)20000)مربكش)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د عماد ت ف ق):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ت ف ق  عماد  بلس د 

 20000 229)مربكش) 2)ب لقم) مسيرة)

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ت ف ق  عماد  بلس د 

 20000 229)مربكش) 2)ب لقم) مسيرة)

مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139679.

123I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LOFT GARDEN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LOFT GARDEN شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 

لقم 1، بلطابق بر 2، تجزئة بملسال، 
لقم 328، طريق آسفي، - 20100 

مربكش بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.29589

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 28)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()بنعمر)

عبد بلقادل كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)139968.
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EURO ACCOUNTING HOUSE

PINKY BLUSH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

PINKY BLUSH شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلنجد بقعة 35 بلنصر 3/ بلنصر 5/ 
بلنصر 6/ بلنصر 7/ بلنصر 8/ بلنصر 

9/ بلنصر 10 - 22000 بلجديدة 

بململكة بملغر9 ة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19869

 05 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 PINKY(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.BLUSH

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحالقة  بلأجم ل  بلل اقة بلبدن ة)-)

مسأحضربت بلأجم ل.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلنصر) (/3 بلنصر) (35 بقعة) بلنجد 

بلنصر) (/7 بلنصر) (/6 بلنصر) (/5

 22000  -  10 بلنصر) (/9 بلنصر) (/8

بلجديدة بململكة بملغر9 ة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: لح بي) بلهام  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لح بي  بلهام  بلس دة 

إقامة ديال بملرجان عمالة)5)بلشقة)2 

22000)بلجديدة بململكة بملغر9 ة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() لح بي  بلهام  بلس دة 

إقامة ديال بملرجان عمالة)5)بلشقة)2 

22000)بلجديدة بململكة بملغر9 ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)29252.

125I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LOFT GARDEN

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

LOFT GARDEN شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 

لقم 1، بلطابق بر 2، تجزئة بملسال، 

لقم 328، طريق آسفي، - 20100 

مربكش بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.29589

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (28 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بلرح م) عبد  )ة() بلس د) تف يت 

من) بجأماع ة  حصة  (200 زخن ني)

تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

شتنبر) (28 بأاليخ) بنعمر  بلقادل  عبد 

.2022

بلتهامي زخن ني) )ة() تف يت بلس د)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (300

1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()عبد)

بلقادل بنعمر بأاليخ)28)شتنبر)2022.

بللط ف) عبد  )ة() بلس د) تف يت 

من) بجأماع ة  حصة  (300 بلبشير)

تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

شتنبر) (28 بأاليخ) بنعمر  بلقادل  عبد 

.2022

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)139968.

126I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LOFT GARDEN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LOFT GARDEN شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
  عن بن مقرها بالجأماعي مكأب 

لقم 1، بلطابق بر 2، تجزئة بملسال، 
لقم 328، طريق آسفي - 20100 

مربكش .
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.29589

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)28)شتنبر)2022)تم تح يل)
بلشكل بلقان ني للشركة من)»شركة)
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«)إلى)»شركة)
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)139968.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE CONSTRUYENDO
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
 STE CONSTRUYENDO SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
ب ج بال بلحس مة - 32000 

بلحس مة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.3229

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
 2022 غشت) (23 في) بملؤلخ 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  حل  تقرل 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 
 STE CONSTRUYENDO SARL
دلهم) (200.000 لتسمالها) مبلغ  (AU
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي ب ج بال)
بلحس مة)-)32000)بلحس مة بملغرب)

نت جة 2):)إفالس بلشركة.
حي) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
ب ج بال بلحس مة)-)32000)بلحس مة)

بملغرب.)
  عين:

مالكي  ) مصطفى  بلس د)ة()
بلجم ل) بلشاطئ  حي  عن بنه)ب()
كمصفي) بملغرب  بلحس مة  (32000

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 21 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)222.
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ACCOUNTANT FIDUS

 MOTOCBK
INTERNAATIONAL GROUP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue(de(Bapaume, Etage ,21
 6, N°31, Quartier(de(la(gare,

Casablanca، 20520، Ville بملغرب
 MOTOCBK INTERNAATIONAL

GROUP شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 شالع 
لال بل اق ت بلطابق 5 س دي بل  ط 

بلدبلبلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.329101
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)13)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 5 بلطابق) بل اق ت  لال  شالع  (27«
س دي بل  ط بلدبلبلب ضاء)-)20000 
»بلطابق) إلى) بملغرب«) بلدبلبلب ضاء)
33)تمالة)-) برل�سي تجزئة نخ لة لقم)

12000)تمالة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839162.
129I

STE FICOGEMISS

STE ALI SCHOOL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 بلطابق بلسفلي حي بام، 33250، 

ميس ل بملغرب
STE ALI SCHOOL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بام - 

33250 ميس ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2223

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ALI SCHOOL

مدير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مؤسسة.

(- :)حي بام) عن بن بملقر بالجأماعي)
33250)ميس ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 
100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د علي صديق):)1.000)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د علي صديق عن بنه)ب()زنقة)
 33250 ب ط ب) س دي  حي  بلف د 

ميس ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د علي صديق عن بنه)ب()زنقة)
 33250 ب ط ب) س دي  حي  بلف د 

ميس ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بب ملان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)297.

150I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE CAR CENTRERE ABALI
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
 STE CAR CENTRERE ABALI
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي تكادير 

بني ب ع اش - 32000 بلحس مة 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2279
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بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 غشت) (16 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 STE CAR بل ح د) بلشريك  ذبت 

CENTRERE ABALI SARL AU)مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

بني) تكادير  حي  بإلجأماعي  مقرها 

بلحس مة بملغرب) (32000 (- ب ع اش)

نت جة 2):)إفالس بلشركة.

  حدد مقر بلأصف ة ب حي بكادير)

بلحس مة) (32000 (- ب ع اش) بني 

بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()حسن تبالي   عن بنه)ب()

ب ع اش) بني  إزبكيرن  بلنك ل  ح ض 

كمصفي) بملغرب  بلحس مة  (32000

)ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 21 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)223.

151I

GHALIME MARIAM

SOCIETE NAHDA CLIM

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

GHALIME MARIAM

 2EME(ETAGE(N°14 RUE 21

 AOUT(KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA MAROC

SOCIETE NAHDA CLIM شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 69 هي 

بل فاق بل ك ب- بلطابق بلسفلي - 

25000 خريبكة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

255

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE NAHDA CLIM

-1ترك ب) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 ص انة  إصالح تك  ف بله بء

-2بلترك بات بلكهر9ائ ة.

هي) (69 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- بلسفلي) بلطابق  بل ك ب-) بل فاق 

25000)خريبكة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: بلس د تحمد حربل)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد بجالي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د تحمد حربل عن بنه)ب()زنقة)

 01 بلرشاد) هي  (95 لقم) بلبندق ة 

25000)خريبكة بملغرب.

عن بنه)ب() بجالي  محمد  بلس د 

بلسكني) بملركب  (3 شقة) (2 عمالة)

خريبكة) (25000 ح ان) بلعسكري 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د تحمد حربل عن بنه)ب()زنقة)

 01 بلرشاد) هي  (95 لقم) بلبندق ة 

25000)خريبكة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

27)شتنبر) بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)

2022)تحت لقم)-.

152I

Financial expert consulting

SUPER STATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Financial expert consulting
 RUE IBN ROCHD IMM EL 2

 Oujda، 60000، , 1/ALJ APP N1
oujda maroc

SUPER STATION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 R 22 عن بن مقرها بإلجأماعي 
 ESSANA(ANDALOUS, OUJDA -

60000 OUJDA(MAROC
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

38811
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 يناير) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SUPER(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.STATION
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 TENANT UNE STATION DE
 SERVICE POUR VOITURES

AUTOMOBILES
.CAFE/ RESTAURANT

 R  22 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 ESSANA ANDALOUS, OUJDA -

.60000 OUJDA MAROC
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد بلغزبلي):)600)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بلهادي بلغزبلي):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 200 (: محب ب) شادية  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلغزبلي  محمد  بلس د 
عين) (12 لقم) (01 حي بلف ضان زنقة)

بني مطهر)62100)جربدة بملغرب.
عن بنه)ب() بلغزبلي  بلهادي  بلس د 
د بل  لد بحمد بن عبد هللا معأالكة)
ب عرفة) (61200 فك ك) تندلبلة 

بملغرب.
بلس دة شادية محب ب عن بنه)ب()
 RUE DE LA FERME 79-1ET
 SAINT- JOSSE-TEN-NOODE
 BRUXELLES 1210 BELGIQUE.

1210)بر كس ل بلج كا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلغزبلي  محمد  بلس د 
عين) (12 لقم) (01 حي بلف ضان زنقة)

بني مطهر)62100)جربدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
فبربير) (18 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)597.
153I

la sincérité(إنأمائ ة(

REDA COIFF
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

la sincérité إنأمائ ة
زنقة بئر تنزلبن عمالة ٣ بلشقة 
١٣ شالع محمد بلخامس فاس، 

30000، فاس بملغرب
REDA COIFF شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي بقامة بنم �سى 
بلك ش بلطابق 2 فاس - 30000 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72027

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 REDA (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.COIFF

تصف ف) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلشعر للنساء) بلرجا2  برطفا2.

•)تحق ق عالجات بلأجم ل

بملنأجات) جم ع  شربء) 9 ع  (•

بنشاط) بملأعلقة   بإلكسس بلبت 

بلحالقة  بلأجم ل

•)بسأيربد  تصدير جم ع بملنأجات)

بملأعلقة) بلصغيرة  برثاث   بملعدبت 

بصال ن بلحالقة  بلأجم ل.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

عبد بلكريم بلخطابي بقامة بنم �سى)

 30000 (- فاس) (2 بلطابق) بلك ش 

فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د محمد لضا بحري):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بحري) لضا  محمد  بلس د 

حي) بلكرنك  زنقة  (63 عن بنه)ب()

 30000 بلحسني طريق عين بلشقف)

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بحري) لضا  محمد  بلس د 

حي) بلكرنك  زنقة  (63 عن بنه)ب()

 30000 بلحسني طريق عين بلشقف)

فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2020.

152I

BEN’S FERMETURE

BEN›S FERMETURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

BEN›S FERMETURE
شقة بلد ل برل�سي شالع 1711 

لقم 3 حي سعادة بلدشيرة بلجهادية 
بنزكان، 80000، بنزكان بملغرب

BEN›S FERMETURE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : شقة 

بلد ل برل�سي شالع 1711 لقم 3 حي 
سعادة بلدشيرة بلجهادية إنزكان - 

80000 إنزكان بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
26901

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BEN’S(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.FERMETURE
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بلأجالة

-)تتمأة بملنشآت  بملعدبت
ت ) برعما2  ملخألف  -مقا 2 

بإلنشاءبت بلبناء.
شقة) (: (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلد ل برل�سي شالع)1711)لقم)3)حي)
(- إنزكان) بلجهادية  بلدشيرة  سعادة 

80000)إنزكان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: محمد) ب سل م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  ب سل م  بلس د 
ليساسفة تجزئة بلخزبمى ب ه/2)لقم)

130 20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  ب سل م  بلس د 
ليساسفة تجزئة بلخزبمى ب ه/2)لقم)

130 20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (19 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1802.

155I

aice compta

GOODS WORLD IMPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc
 GOODS WORLD IMPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
سم ة إقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 
لقم 22 بلنخ ل بلب ضاء 20370 

بلب ضاء بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556667

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GOODS WORLD IMPORT

في) تاجر  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأصدير  بإلستربد.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

سم ة إقامة شهرزبد)3)بلطابق)5)لقم)

22)بلنخ ل بلب ضاء)20370)بلب ضاء)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

علي) بب   بدليس  بشرف  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

علي) بب   بدليس  بشرف  بلس د 

بلعربي) بملغرب  تجزئة  عن بنه)ب()

 27182 ب سك لة بلن بصر) (13 لقم)

ب سك لة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

علي) بب   بدليس  بشرف  بلس د 

بلعربي) بملغرب  تجزئة  عن بنه)ب()

 27182 ب سك لة بلن بصر) (13 لقم)

ب سك لة بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839239.
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FLASH ECONOMIE

SAM EZK

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAM EZK شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلعرك ب لقم 7722/1 - 73000 

بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22363

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (29

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SAM (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.EZK

تنشطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملكاتب بلرئيس ة.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 73000  -  1/7722 لقم) بلعرك ب 

بلدبخلة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (100 (: سمير) زبكي  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 1Imp.()بلس د زبكي سمير عن بنه)ب

 Edouard Vaillant, l’Aumône

.95310 l’Aumône FRANCE

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 1Imp.()بلس د زبكي سمير عن بنه)ب

 Edouard Vaillant, l’Aumône

95310 l’Aumône FRANCE

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

غشت)2022)تحت لقم)1222/2022.

157I

FLASH ECONOMIE

NEW RESIDENCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

NEW RESIDENCE SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

إغالق بلأصف ة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ بأاليخ)

06/06/,2022)قرل شركاء)شركة ن  )

غيزيد نس ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
دلهم،) (300000.00 لتسمالها)

محمد) شالع  (،12 بالجأماعي) مقرها 

بلعر �سي،)بلدبلبلب ضاء)ما يلي:

-)بغالق بلأصف ة.

-)بملصادقة على بلأقرير بملقدم من)

طرف بملصفي دبف د شتريت،)بلحامل)

(،B320620(للبطاقة بل طن ة لقم

) إعطائه بالبربم بلنهائي.

كأابة) لدى  بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

تحت) (26/09/2022 بأاليخ) بلب ضاء)
لقم)838831. 
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FLASH ECONOMIE

UX VIABILISATION
إعالن مأعدد بلقربلبت

UX VIABILISATION

تف يت حصص بجأماع ة – تح يل 

بلشكل بلقان ني للشركة

بسأقالة  تع ين مسير جديد للشركة 

– تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة

بم جب محضر بلجمع بلعام) ت)–)

بملؤلخ بالدبل لب ضاء،) بلغير بلعادي،)

شركاء) قرل  (،2022 غشت) (29 ي م:)

(– (UX VIABILISATION شركة:)

محد دة،) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مسجلة) دلهم،) (100.000 لتسمالها:)

بلدبل) ملدينة  بلأجالي  بالسجل 

(،202221 لقم:) تحت  بلب ضاء،)

بالدبل) بالجأماعي  مقرها  بلكائن 
زب ية) (،61 لياض،) مركز  (– بلب ضاء)

بل اق ت  مصطفى) اللة  شالع 

بملعاني،)بلرقم)69،)بلطابق)2،)ما يلي:

)تلف()حصة) (1.000 تف يت) (–(1

 UX تبرمها شركاء)شركة:) بجأماع ة،)

VIABILISATION)–)ش.م.م،)لصالح)

بلشريك) سعد ن،) محسن  بلس د 

بلجديد بالشركة،)على بلنح  بلأالي:

(– (UX PROPERTIES شركة:) (•

بملسجلة) ش.م.م ذبت شريك  ح د،)

بلدبل) ملدينة  بلأجالي  بالسجل 

(،221295 لقم:) تحت  بلب ضاء،)

)تسعمائة) (999 لـ:) بلسابقة  بملالكة 

 تسعة  تسع ن()حصة بجأماع ة.

بلحامل) باد2،) عابد  بلس د  (•

لقم:) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

WA120735،)بملالك بلسابق لـ:)001 

) بحد()حصة بجأماع ة.

بلقان ني) بلشكل  تح يل  (– (2

محد دة) شركة  (– من:) للشركة 

شركة محد دة) (– إلى) (– بملسؤ ل ة)

بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د)–.

بلشركة،) مسير  بسأقالة  (– (3

بلس د عابد باد2)–)إبربء)بلذمة.

2)–)عهد تس ير بلشركة ملدة غير)

سعد ن،) محسن  للس د  محد دة 

 21 ي م:) بمل ل د  بلجنس ة،) مغربي 

سبأمبر)1973)بس دي عثمان م الي)

بلقاطن) بلب ضاء،) بلدبل  (– لش د)

بالدبل بلب ضاء)–)63،)زنقة)57،)قرية)

5،)بلحامل لبطاقة) بلجماعة،)جم لة)

.BH520529(:بلأعريف بل طن ة لقم

بلشركة،) بجربءبت  جم ع  بن 

بلس د) بل ح د  بملسير  ت ق ع  تلزم 

ما لم يأم تف يض) محسن سعد ن،)

بلصالح ات إلى تي ممثل من بخأ اله.

برسا�سي) بلقان ن  إمضاء) (– (5

للقربلبت) طبقا  بلجديد  بملعد2 

بلسالفة بلذكر.

لدى) بلقان ني  بإليدبع  تم  (– ب)

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  كأابة 

 29 ي م:) بلب ضاء،) بلدبل  ملدينة 

سبأمبر)2022،)تحت لقم:)839522.

159I

FLASH ECONOMIE

TECHNICAL TRAINING 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

TECHNICAL TRAINING 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

مقرها بإلجأماعي: 131 شالع تنفا 

إقامة تزير بلطابق 11 مكأب 11 ب - 

بلدبل بلب ضاء
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

555603

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د

 TECHNICAL بلشركة) تسم ة 

TRAINING

-تنظ م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

في) بلشركة،) مل ظفي  تدليب ة  تعما2 

شكل ند بت  منأديات في مقر بلشركة)

تي) في  ت   بلشركات  هذه  مباني  في  ت  

مساحة مخصصة لهذب بلغرض)؛

ب ع بلخدمات بلفكرية  بلدلبسات)

 بملش لة في بملجاالت بلأال ة)-

تكن ل ج ا بملعل مات)؛

شبكات بالتصاالت برمن بلأنظ م)

 بإلدبلة)؛

عامة  بقأصادية) دلبسات 

بلهندسة

منأجات) تط ير  تس يق 

بلبرمج ات)؛-

عن بن بملقر بالجأماعي):)131)شالع)

تنفا إقامة تزير بلطابق)11)مكأب)11 

ب)-)بلدبل بلب ضاء

بملدة:)99)سنة

 300.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم بلى)3000)حصة بق مة)

100)دلهم.
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يناير (1  بلسنة بملال ة تبأدئ من)

)  تنأهي في)31)دجنبر من كل سنة

بلس د  ل د بلعش):)3.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة

بلتس ير تع ين بلس د  ل د بلعش)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ح د 

محد دة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 16 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837891

160I

FLASH ECONOMIE

RIAD NAWAL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 RIAD NAWAL SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

لتسمالها 16500000,00دلهم 

مؤلخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  1ـ)

شركاء) قرل  (08/09/2022 بأاليخ)

ذبت) شركة  ن ب2  لياض  شركة 

لتسمالها) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

إلى) مقسم  دلهم،) (16500000

بق مة) بجأماع ة  حصة  (165000

100)دلهم للحصة،)مقرها بإلجأماعي)

بلصغير،) حسن  شالع  مكرل،) (33 (:
(،9 2،)لقم) بلطابق) زب ية زنقة بنج ،)

بلدبل بلب ضاء)ما يلي):

محمد) بلس د  تع ين  إعادة  (-

شتريت) دبف د  عيش ل  بلس د 

كمديرين مشالكين للشركة لفترة غير)

محددة.

بلشركة بشكل صح ح،) إللزبم  (-

بلعق د  ) جم ع  تأضمن  تن  يجب 

بل ثائق بلأ ق عات بملنفصلة للس د)

دبف د) بلس د  ت   عيش ل  محمد 

شتريت ت  ممثليهما..

بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 

بالدبل) بلأجالية  للمحكمة  بلضبط 

تحت) بأاليخ27/09/2022) بلب ضاء)

لقم839151.

161I

FLASH ECONOMIE

K.NOUR 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

K.NOUR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لتسمالها : 1.000.000 دلهم

 مقرها بإلجأماعي: حي بمل 1 زنقة 30 
لقم 21 حي بلبرن �سي

 بلدبل بلب ضاء
RC:229663-IF:40248328

قفل بلأصف ة
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
للشريك بل ح د بملؤلخ في)31)غشت)
تقرير) على  بمل بفقة  قرل  (2022

بملصفي)-
بلنهائ ة) بلأصف ة  بإغالق  بإلقربل 

للشركة)-
ذمة ملصفى بلشركة بلس د) إبربء)

بحمد غزلي)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)839820 

162I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

اكلون
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

بكل ن شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 128 

تجزءة بلحسن ة  بدي زم 25350 
 بدي زم بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.921

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 12)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

بلشريك بل ح د بكل ن مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (60.000

بلحسن ة) تجزءة  (128 بإلجأماعي)

بملغرب) زم  25350) بدي  زم)  بدي 

نت جة 2):)عدم بملرد دية.

 128 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    

 25350 زم) بلحسن ة  بدي  تجزءة 

 بدي زم بملغرب.)

  عين:
بنعزيزي) بلدين  ن ل  بلس د)ة()

بلحسن ة) تجزءة  (128 عن بنه)ب()   

25350) بدي زم بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

 128 (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

تجزءة بلحسن ة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)89/2022.

163I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

MAN & TIM TOURS
إعالن مأعدد بلقربلبت

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس بملغرب

MAN & TIM(TOURS »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة ب 

ب 22 بلشقة 20 بملنص ل 2 باء 2 

مكناس - 50050 مكناس بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.52567

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 22)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
حصة() (1000( حصص) جم ع  ب ع 
لفائدة) محمد  منص لي  بلس د 

بلس د بنس ت مز جت
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تنصيب بلس د بنس ت مز جت مسيرب)
بلس د) بسأقالة  قب 2  للشركة   

منص لي محمد من مهامه كمسير
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بلذي ينص) (:17-12-7-6 بند لقم)
بملا2) بلحصص-لبس  مايلي:) على 

-بلتس ير)-)بالمضاء
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (16 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3370.
162I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

BELMIRPRO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس بملغرب
BELMIRPRO شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة ف 
محل 2 ديال بملنزه 3 م.ج مكناس - 

50050 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57295
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BELMIRPRO
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي)
بالشغا2 بملخألفة ب  بلبناء
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بملأاجرة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)عمالة ف)
(- م.ج مكناس) (3 بملنزه) ديال  (2 محل)

50050)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بحمد) ب عبدال ي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلغني) عبد  ب عبدال ي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بحمد) ب عبدال ي  بلس د 
بلأنم ة) تجزئة  (362 عن بنه)ب()

 يسالن)50050)مكناس بملغرب.
بلغني) عبد  ب عبدال ي  بلس د 
بلأنم ة) تجزئة  (362 عن بنه)ب()

 يسالن)50050)مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بحمد) ب عبدال ي  بلس د 
بلأنم ة) تجزئة  (362 عن بنه)ب()

 يسالن)50050)مكناس بملغرب
بلغني) عبد  ب عبدال ي  بلس د 
بلأنم ة) تجزئة  (362 عن بنه)ب()

 يسالن)50050)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3526.
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FOUZMEDIA

BOUAN TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 BOUAN TRANS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
 ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 59 شالع 

م الي عبدبلعزيز إقامة م الي 

عبدبلعزيز بلرقم 2 - 12000 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66177

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BOUAN TRANS

:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

نقل بلبضائع.

 59 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

إقامة) عبدبلعزيز  م الي  شالع 

 12000  -  2 م الي عبدبلعزيز بلرقم)

بلقن طرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د ب شع ب ع ناس عن بنه)ب()

حي بلنهضة)2)بلزنقة)6)بلرقم)772 -- 

س دي يحيى بلغرب بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ب شع ب ع ناس عن بنه)ب()

حي بلنهضة)2)بلزنقة)6)بلرقم)772 -- 

س دي يحيى بلغر بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 
لقم)-.
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FOUZMEDIA

NAMYALUS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

NAMYALUS شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 15 زنقة 

سب  مركز بلخدمات الش ب مكأب 

لقم 2 بلطابق 5 - 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

65727

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.NAMYALUS

في) تاجر  (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالسأيربد  بلأصدير،)منعش عقالي.

زنقة) (15 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بلخدمات الش ب مكأب) مركز  سب  

بلقن طرة) (12000 -  5 بلطابق) (2 لقم)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلسب عي) بلرحمن  عبد  بلس د 

باللشاد) حي  (370 لقم) عن بنه)ب()

12000)بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلسب عي) بلرحمن  عبد  بلس د 

باللشاد) حي  (370 لقم) عن بنه)ب()

12000)بلقن طرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)20)ي ن  )

2022)تحت لقم)-.

167I

مكأب ب قسري ي سف للخدمات بالدبلية  )

بلقنصل ة

TALHAOUI CARS SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

مكأب ب قسري ي سف للخدمات 

بالدبلية   بلقنصل ة

حي ب الد ببربه م زنقة 9 لقم 22 

بلناظ ل بلناظ ل، 62000، بلناظ ل 

بملغرب

TALHAOUI CARS SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي ب الد 

م م ن شالع بزغنغان لقم 230 - 

62000 بلناض ل بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.13201

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 25)غشت) بملؤلخ في)

 EL بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

YAHIAOUI AIMAD)كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)2288.

168I
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STE SIEL COMPTA SARL

شركة سما باكترنس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

STE SIEL COMPTA SARL
 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH، 80120، AIT
MELLOUL maroc

شركة سما باكترنس شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بيت 

ب 9ال بلقل عة بيت مل 2 86150 بيت 
مل 2 بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.23921
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (19 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلحسين) )ة() بلس د) تف يت 
ب سك د)1.000)حصة بجأماع ة من)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

هند بلربدي بأاليخ)19)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (23 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1853.
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FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

 RVD EQUIPEMENTS
INDUSTRIES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 357
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC
 RVD EQUIPEMENTS

INDUSTRIES »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 282 زب ية 
زنقة ستربسب لغ  شالع بملقا مة 

لقم 601 - 20550 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.133151
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل) (2019 فبربير) (13 في) بملؤلخ 
مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة مع)
بلنظام) تح ين  بلقان ن:) مقأض ات 

برسا�سي للشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2019)تحت لقم)692220.

170I

CABINET BAHMAD

GC MARRAKECH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عمالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عمالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

20000، مربكش بملغرب
GC MARRAKECH شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 032/012 
م شالع – بلحي بلشأ ي - 20000 

مربكش بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.119223

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ي ن  ) (06 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
 PC شركة) )ة() بلس د) تف يت 
حصة) (DISTRIBUTION 75
حصة) (300 تصل) من  بجأماع ة 
جعفر) إبربه م  )ة() بلس د) لفائدة 

بأاليخ)06)ي ن  )2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139868.
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ABBASSI PLATRE

ABBASSI PLATRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

ABBASSI PLATRE

61 شالع اللة ياق ت لكن مصطفى 

بملعاني مكأب لقم 39 شقة لقم 1، 

20520، بلب ضاء بملغرب

ABBASSI PLATRE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع اللة 

ياق ت لكن مصطفى بملعاني مكأب 

لقم 39 شقة لقم 1 مركز لياض - 

20520 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.221925

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 31)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 ABBASSI PLATRE بلشريك بل ح د)

دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع اللة)

ياق ت لكن مصطفى بملعاني مكأب)

(- لياض) مركز  (1 لقم) شقة  (39 لقم)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20520

بي) بجربء) لعدم  بلشركة  حل  (: (2

نشاط.

  حدد مقر بلأصف ة ب شالع اللة)

ياق ت لكن مصطفى بملعاني مكأب)

(- لياض) مركز  (1 لقم) شقة  (39 لقم)

20520)بلدبل ب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بلعبا�سي) ب شع ب  بلس د)ة()

 2 بلعربي) ب الد  د بل  عن بنه)ب()   

بملغرب) بلب ضاء) (29002 بلهرب يين)

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839381.
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CANOCAF SARL

VITALITE EXTREME
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 
لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC

VITALITE EXTREME شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلسالم، 80 شالع جبل تز لكي، 

بلطابق بلثالث شقة لقم 18 - 

20250 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556263

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (17

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.VITALITE EXTREME

/1 (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تصن ع بالجهزة بلطب ة)2/بالسأيربد  )

بلأصدير.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تز لكي،) جبل  شالع  (80 بلسالم،)

بلطابق بلثالث شقة لقم)18 - 20250 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ف صل) بشلحي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ف صل  بشلحي  بلس د 
 19 بل طن ة) بلطريق  (1 عاليض) حي 

62000)بلناظ ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ف صل  بشلحي  بلس د 
 19 بل طن ة) بلطريق  (1 عاليض) حي 

62000)بلناظ ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31162.
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CABINET BAHMAD

CERISE NOIRE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مربكش بالزب عمالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش 
إقامة مربكش بالزب عمالة د 1 شقة 
ب 21 بلطابق بلثاني جليز مربكش، 

20000، مربكش بملغرب
CERISE NOIRE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بمللك ة 
بملسماة »ب ل ف  2« شالع سيرج  

ل فيي كامب بلغ 2 - 20000 مربكش 
بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.109735
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 مالس) (05 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
»200.000)دلهم«)تي من)»100.000 

عن) دلهم«) (500.000« إلى) دلهم«)
دي ن) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139869.
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STE TIB COMPT SARL AU

LATROIS SERVICE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملأقى شالع بملرببطين  زنقة 

بلبخالي إقامة بغدبدي مكأب لقم 
05، 60000،  جدة بملغرب

LATROIS SERVICE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 2 زنقة م 5 
تجزئة مش  ل حي بنجادي - 60000 

 جدة بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.32867

 بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي
تم) (2022 شتنبر) (27 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
تي) دلهم«) (9.880.000,00«
إلى) دلهم«) (120.000,00« من)
عن) دلهم«) (10.000.000,00«
لفع بلق مة بإلسم ة لألسهم) (: طريق)

بمل ج دة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1507.
175I

SOCOGENA

اماتيراسو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU(TREMPLIN(N° 24
 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC
بماتيربس  شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 

بال 2 لقم 10 طريق عين بلشقف 

تجزئة لياض بل اسمين بقامة 

طرببالن فاس 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57313

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2018 تكأ 9ر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بماتيربس .

بلهندسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

في بالعالم ات)-)بالسأيربد  بلأصدير.

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلشقف) عين  طريق  (10 لقم) بال 2 

بقامة) بل اسمين  لياض  تجزئة 

طرببالن فاس)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بشرف) بزمني  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بشرف  بزمني  بلس د 

 5 بلطابق) (123 شالع دلف في عمالة)

60000) جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بشرف  بزمني  بلس د 

 5 بلطابق) (123 شالع دلف في عمالة)

60000) جدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ن نبر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2018)تحت لقم)3378.

176I

SAGEST

LA BOURGEOISIE BENNANI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES،

30000، FES(MAROC

 LA BOURGEOISIE BENNANI

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل لقم 

5 تجزئة بريست ج ا ملعب بلخ ل 

س تي سانتر قطعة لقم 17 ج ه 2 - 

30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72005

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LA (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BOURGEOISIE BENNANI

ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعط ل.

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل لقم)

بلخ ل) ملعب  بريست ج ا  تجزئة  (5

 -  2 17)ج ه) س تي سانتر قطعة لقم)

30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بناني) عثمان  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)



19355 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عثمان بناني عن بنه)ب()17 

 5 بلطابق) (15 تزئة بريستأج ا شقة)

ملعب بلخ ل)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عثمان بناني عن بنه)ب()17 

 5 بلطابق) (15 تزئة بريستأج ا شقة)

ملعب بلخ ل)30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5172.

177I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

BOREE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

19 زنقة عمر بلخ ام بلطابق بلثاني 
لقم 2 

طنجة بملغرب.

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة( 

BOREE

 عن بن مقرها بالجأماعي مركب 

بل لدة بلزلقاء طريق ب 9انة طنجة 

بملغرب. 

حل شركة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.82953

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 30)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ه محد دة ذبت)

دلهم) (10.000 لبسمالها) مبلغ  (

مركب) بالجأماعي  مقرها  عن بن    

بلشريك) (BOREE بلزلقاء) بل لدة 

بل ح د)

طريق ب 9انة طنجة بملغرب.)

بلنشاط) مزب لة  عدم  (:2 نت جة 

بلأجالي.

بمركب) بلأصف ة  مقر  حدد    

طنجة) ب 9انة  طريق  بلزلقاء) بل لدة 

بملغرب)

 عين بلس د بليساندل  ك ل �سي)

برين س) ب كل  ه  شالع  (61  عن بنه)

م نبل  ه فرنسا كمصفي للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

مركب) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بل لدة بلزلقاء)طريق ب 9انة طنجة.)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257676.

178I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

SERPE TRANSPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

19 زنقة عمر بلخ ام بلطابق بلثاني 
لقم 2 طنجة بملغرب

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة( 

SERPE TRANSPORT

 عن بن مقرها بالجأماعي مركب 

بل لدة بلزلقاء طريق ب 9انة طنجة 

بملغرب. 

حل شركة 
لقم بلأق  د في بلسجل 

بلأجالي102227.

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 30)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ه محد دة ذبت)

دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 

 SERPE بالجأماعي) مقرها  عن بن    

TRANSPORT)بلشريك بل ح د)

طريق) بلزلقاء) بل لدة  مركب 

ب 9انة طنجة بملغرب)

بلنشاط) مزب لة  عدم  (:2 نت جة 

بلأجالي.

بمركب) بلأصف ة  مقر  حدد    
طنجة) ب 9انة  طريق  بلزلقاء) بل لدة 

بملغرب)
 عين بلس د بليساندل  ك ل �سي)
برين س) ب كل  ه  شالع  (61  عن بنه)

م نبل  ه فرنسا كمصفي للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
مركب) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بل لدة بلزلقاء)طريق ب 9انة طنجة.)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (23 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257677.
179I

AZ CONSULTANTS

H2O SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

AZ CONSULTANTS
121 شالع حسن بر 2، بلطابق 
بلرببع، 20000، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
H2O SERVICES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 2، زنقة 
 بد زيز بلطابق بلثالث بلشقة لقم 7 

بكدب2 - 10010 بلر9اط بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.137171

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تح يل) (2021 يناير) (29 بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بلثالث) بلطابق  زيز  زنقة  بد  (،2«
بلشقة لقم)7)بكدب2)-)10010)بلر9اط)
بملغرب«)إلى)»زنقة بلك تريس)623/82 
 12000 - 01 كيش ل دبيا بملحل لقم)

تمالة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)8825.
180I

ML EXPERTS

MAHOCO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
MAHOCO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 3 شالع 

سبأة إقامة لبمي بلد ل بلثاني لقم 8. 
- 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.527737
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 08)ي ل  ز) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلحباج تحمد كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)832339.
181I

ML EXPERTS

CBRE
إعالن مأعدد بلقربلبت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
CBRE »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 97 شالع 
بملسيرة بلخضربء، بلطابق بر 2، 
بلدبل بلب ضاء - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.125957

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 تبريل) (28 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
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قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

شركة) من  حصة  ()194،990( ب ع)

إلى) (CBRE Global Holding SARL

شركة)CBRE EXكلريت بملحد دة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

 CBRE حصة من شركة) ()10( ب ع) (•

 Global Acquisition Company

إكسيريت) (CBRE شركة) إلى  (SARL

م ليش  س ل مأد.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)&:)بلذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)8326221.

182I

SOLUCIA EXPERTISE

 MANAGEMENT AND

 PERFORMANCE

CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تف يت حصص

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA(MAROC

 MANAGEMENT AND

 PERFORMANCE CONSULTING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 11 

زنقة عزيز بال2 طابق 5 بملعاليف - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.273759

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تفربس) طالق  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000
)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.000
غشت) (12 بأاليخ) ب بلل ز  بملهدي 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 23 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838727.

183I

fiduciairelaperformance

HARRIS STOCK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
 HARRIS STOCK

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
 ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
كائن ب 52 س ق بلريحان بملدينة 
بلجديدة - 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57061

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HARRIS STOCK
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأ بصل
مركز بلنسخ
بملعل م ات.

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل كائن)
ب)52)س ق بلريحان بملدينة بلجديدة)

- 50000)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلسعدي) بلس د محمد 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د محمد بلسعدي عن بنه)ب()
16)م ج) 5)شقة) زنقة قن طرة عمالة)

مكناس)MEKNES 50000)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د محمد بلسعدي عن بنه)ب()
16)م ج) 5)شقة) زنقة قن طرة عمالة)

مكناس)MEKNES 50000)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (30 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3112.

182I

CABINET RSF SARL

JNAN EL KAMEL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES،

30000، FES(MAROC
JNAN EL KAMEL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب لقم 
2, زنقة عنتر بن شدبد جنان بلكامل 

- 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73971
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 JNAN (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.EL KAMEL
خدمة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

ت طين للغير.
مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
جنان) شدبد  بن  عنتر  زنقة  (,2 لقم)

بلكامل)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
شاهدي) ل9 عة  زبني  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (250 (:

للحصة.
حصة) (250 (: عب ) سمير  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (250 (: عب ) عمر  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلس د عبد بلرحمان عب )

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
شاهدي) ل9 عة  زبني  بلس دة 
عن بنه)ب()لقم)88)شالع عال2 بن عبد)

هللا م ج)30000)فاس بملغرب.
لقم) عن بنه)ب() عب   بلس د سمير 
بلس ي�سي) شدبد  بن  عنتر  زنقة  (02

10170)بلر9اط بملغرب.
بلس د عمر عب  عن بنه)ب()لقم)88 
شالع عال2 بن عبد هللا م ج)30000 

فاس بملغرب.
عب ) بلرحمان  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()لقم)88)شالع عال2 بن عبد)

هللا م ج)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
لقم) عن بنه)ب() عب   بلس د سمير 
بلس ي�سي) شدبد  بن  عنتر  زنقة  (02

10170)بلر9اط بملغرب
بلس د عمر عب  عن بنه)ب()لقم)88 
شالع عال2 بن عبد هللا م ج)30000 

فاس بملغرب.



19357 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3979.

185I

مكأب بلحسابات بلعباد

LAMAR LARA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكأب بلحسابات بلعباد

23 بل ك 3 بئربنزلبن بنصفال، 

31000، صفر  بملغرب

LAMAR LARA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 23 

بل ك 3 بئربنزبلبن بنصفال صفر  - 

31000 بملغرب بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3855

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LAMAR LARA

بلق ام) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بأعما2 مأن عة ب  بلبناء)

)محل ب ع بمل بد بلغدبئ ة)

)بسأيربد  تصدير.

 23 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

(- بنصفال صفر ) بئربنزبلبن  (3 بل ك)

31000)بملغرب بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: لر ب) علي  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: لر ب) بلعزيز  عبد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لر ب  علي  بلس د 
بلج كا)1853)بلج كا بلج كا.

عن بنه)ب() بلعزيز  عبد  بلس د 
بلج كا)1853)بلج كا بلج كا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() لر ب  علي  بلس د 
بلج كا بلج كا بلج كا بلج كا

بلس د عبد بلعزيز لر ب عن بنه)ب()
بلج كا بلج كا بلج كا بلج كا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بالبأدبئ ة بصفر  

2022)تحت لقم)310.
186I

JIYAR JAOUAD

GASROUTRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

 GASROUTRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي بلنصر 
زنقة بلرياض لقم 35 زكز2 - 63323 

بركان بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.1935

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (05 في) بملؤلخ 
ذبت) شركة  (GASROUTRANS حل)
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
بإلجأماعي حي) دلهم  عن بن مقرها 
(- زكز2) (35 بلنصر زنقة بلرياض لقم)
لعدم) نت جة  بملغرب  بركان  (63323

تحق ق هدف.

  عين:

بلس د)ة()فأحي عال ي   عن بنه)ب()

ببن) زيري  شالع  (02 حي) (221 لقم)

بملغرب) بركان  (63250 تكل م) عط ة 

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)05)شتنبر)2022) في حي بلنصر)

زنقة بلرياض لقم)35)زكز2)-)63323 

بركان بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (15 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)296/2022.

187I

ML EXPERTS

DESIGN ESTATE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC

DESIGN ESTATE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 59، شالع 

بلزلقط ني، بلطابق بلثامن، لقم 22. 

- 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.225297

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 ي ل  ز) (27 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

 10.000« تي من) دلهم«) (290.000«

عن) دلهم«) (300.000« إلى) دلهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

ع ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837565.

188I

CABINET RSF SARL

WAY CUP CAFE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES،

30000، FES(MAROC

 WAY CUP CAFE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 263 

تجزئة بنيس طريق عين بلسمن - 

30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73959

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 WAY (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.CUP CAFE

قاعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشاي),)مقهى  مطعم.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)263 

(- بلسمن) عين  طريق  بنيس  تجزئة 

30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلحم مي) بمين  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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عن بنه)ب() بلحم مي  بمين  بلس د 
بلرح م بلسقاط حي) شالع عبد  (27

بدل)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلحم مي  بمين  بلس د 
بلرح م بلسقاط حي) شالع عبد  (27

بدل)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3958.
189I

COMPTAMEK

JANA &YANIS TRAITEUR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
JANA &YANIS(TRAITEUR شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة لقم 
2 بلطابق 2 عمالة لقم 11 مرجان 

2 - 50050 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (09
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 JANA (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.&YANIS(TRAITEUR
مم ن) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

حفالت)
تنظ م بلحفالت

تاجر.

بلشقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم)2)بلطابق)2)عمالة لقم)11)مرجان)

2 - 50050)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: بلس د لضا بن نة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بن نة  لضا  بلس د 
بالسماع ل ة)1لقم)29)شقة)12)شالع)
 50000 بلجيش بمللكي م ج مكناس)

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بن نة  لضا  بلس د 
بالسماع ل ة)1لقم)29)شقة)12)شالع)
 50000 بلجيش بمللكي م ج مكناس)

مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3223.
190I

JIYAR JAOUAD

 MIMOUN IMPORT -
EXPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

 MIMOUN(IMPORT - EXPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 221 
حي 02 بكل م بركان - 63250 بركان 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2621

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (05 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 MIMOUN بل ح د) بلشريك  ذبت 

IMPORT - EXPORT)مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (50.000

بكل م) (02 حي) (221 لقم) بإلجأماعي 

بركان بملغرب نت جة) (63250 (- بركان)

2):)عدم تحق ق هدف.

  حدد مقر بلأصف ة ب لقم)221 

بركان) (63250 (- بكل م بركان) (02 حي)

بملغرب.)

  عين:

عال ي  ) م م ن  بلس د)ة()
عن بنه)ب()حي)06)لقم)82)بكل م بركان)

)ة() كمصفي) بملغرب  بركان  (63250

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)516/2022.

191I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 MOROCCAN OIL

COUNTER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ت س ع نشاط بلشركة)

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

 MOROCCAN OIL COUNTER

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي شقة 

بالطابق بال 2 لقم 122-8 تجزئة 

بلبرج 1 - 22000 بلص يرة بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.5213

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (16 في) بملؤلخ 

نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

بملنأ جات) ب ع  صناعة   

بلأقل دية.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)21)شتنبر)

2022)تحت لقم)351/2022.

192I

FA ADVISING EXPERTS SARL

SEB BUILDING SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكأب لقم 15، بملجمع بملنهي، تجزئة 

2 شالع عال2 بلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مربكش، 20000، مربكش 

بملغرب

SEB BUILDING SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 

لقم 15 بملجمع بملنهي بلشطر 2 شالع 

عال2 بلفا�سي عمالة ب مربكش - 

20000 مربكش بململكة بملغر9 ة

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129099

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (07

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SEB (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BUILDING SARL

مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعما2 ت  إنشاءبت مخألفة

بسأيربد  تصدير.
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مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم)15)بملجمع بملنهي بلشطر)2)شالع)
(- مربكش) ب  عمالة  بلفا�سي  عال2 

20000)مربكش بململكة بملغر9 ة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ب ه  في كريم):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: ن لبلدين) فأحي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() كريم  ب ه  في  بلس د 
 CH DU GRAND SAINT  301
 HILAIRE 82170 MONTEUX
بململكة) مربكش  (FRANCE 20000

بملغر9 ة.
بلس د فأحي ن لبلدين عن بنه)ب()
 ALLEE DES BALANCELLES  13
 78130 LES MUREAUX 20000

مربكش بململكة بملغر9 ة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() كريم  ب ه  في  بلس د 
 CH DU GRAND SAINT HILAIRE
 82170 MONTEUX FRANCE

20000)مربكش بململكة بملغر9 ة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139611.
193I

fidia(audit

LAWICHI TRAV
 بلع ي�سي طغاف

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca،
20130، casablanca(maroc

LAWICHI TRAV بلع ي�سي طغاف 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 201 زنقة 

مصطفى بملعاني بلطابق بال 2 
بلشقة 6 بلدبل بلب ضاء 20130 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556959

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

LAWICHI TRAV)بلع ي�سي طغاف.
:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

بلبناء) بالعما2 بملخألفة.
 201 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زنقة مصطفى بملعاني بلطابق بال 2)
بلشقة)6)بلدبل بلب ضاء)20130)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: عز ز) بلع ي�سي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عز ز  بلع ي�سي  بلس د 
22)بقامة بلزيأ نة) بلعمالة) (11 بلرقم)

عين عأ ق)12000)تمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عز ز  بلع ي�سي  بلس د 
22)بقامة بلزيأ نة) بلعمالة) (11 بلرقم)

عين عأ ق)12000)تمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839277.
192I

FA ADVISING EXPERTS SARL

LOCATION ATIKA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكأب لقم 15، بملجمع بملنهي، تجزئة 
2 شالع عال2 بلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مربكش، 20000، مربكش 
بملغرب

LOCATION ATIKA SARL شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلزب ية 
بلعباس ة زنقة س دي غانم لقم 
21 22 23   22 مربكش - 20000 

مربكش بململكة بملغر9 ة
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129101
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LOCATION ATIKA SARL
تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مباني مخألفة مبنى ت  جزء)من بناء.
بلزب ية) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم) غانم  س دي  زنقة  بلعباس ة 
 20000 (- مربكش) (22 ( (23  22  21

مربكش بململكة بملغر9 ة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
كريم) محمد  فربنسيس  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.
فربنسيس) عبدبلدبئم  بلس دة 
دلهم) (100 500)حصة بق مة) (: تمل)

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

كريم) محمد  فربنسيس  بلس د 

 CHEMIN DES  9 عن بنه)ب()

 CORNEILLES 1226 THONEX

بململكة) مربكش  (GENEVE 20000

بملغر9 ة.

فربنسيس) عبدبلدبئم  بلس دة 

 CHEMIN DES  9 عن بنه)ب() تمل 

 CORNEILLES 1226 THONEX

بململكة) مربكش  (GENEVE 20000

بملغر9 ة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

محمد) فربنسيس  بلس د 

 CHEMIN DES عن بنه)ب() كريم 

 CORNEILLES 1226 THONEX

بململكة) مربكش  (GENEVE 20000

بملغر9 ة

فربنسيس) عبدبلدبئم  بلس دة 

 CHEMIN DES عن بنه)ب() تمل 

 CORNEILLES 1226 THONEX

بململكة) مربكش  (GENEVE 20000

بملغر9 ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139612.

195I

بعالنات بلشركات

MN ELEVAGE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

MN ELEVAGE SARL AU

لتسمالها 100000.00 دلهم

بمقأ�سى عقد عرفي مسجل بابن)

 MN( شركة) تأسيس  تم  قد  جرير 

ELEVAGE)ذبت بلشريك بل ح د(

تحت مسؤ ل ة محد دة للشريك)

( (96-5 بل ح د حسب بلقان ن لقم)

بناءب على بلظهير لقم)1-97-29

تم) (1979 فبربير) (13 بأاليخ)

عل ه  بلتسج ل  9أاليخ:) بلأصديق 

.2021 /22/09
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تحدث) بلهدف  هذب  على   9ناءب 
بلشركة على بلشكل بلأالي:

ذبت) شركة  تلقان ني:) بإلطال 
بملسؤ ل ة بملحد دة))شريك   ح د)(
م ض ع بلشركة:)تسمين بربقال.

ملعلمين) د بل  بالجأماعي:) بملقر 
جماعة بيت حم  بلرحامنة.

لتسما2) حدد  بلشركة:) لتسما2 
 100000.00 قدله) بما  بالجأماعي 

دلهم م زعة على بلشكل بلأالي:)
)بلحصة) حصة) (100 معاد نجاح)

بل بحدة ب)1000)دلهم(
نجاح) معاد  بلشركة:) تس ير 
شالع) بلجديد  بلحي  بي  بلساكن 
جرير) ببن  (6 لقم) بلأجالي  بملركب 

بصفأه مسير  ح د.
حسب) بالجأماع ة:) بلسنة 
بلقان ن برسا�سي للشركة تبأدئ من)
دجنبر) (31 فاتح يناير  تنأهي في مأم)

من كل سنة إدبلية.
بلتسج ل) تم  بلأجالي:) بلسجل 
بملحكمة) لدى  بلأجالي  بلسجل  في 
بأاليخ) جرير  بابن  بالبأدبئ ة 

03/10/2021)تحث لقم)3293.

196I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE BESCADO NEGRO MH
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
لقم 21 شالع بالمير م الي عبد هللا، 

70000، بلع  ن بملغرب
 STE BESCADO NEGRO MH
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بلع دة بلشطر بلثالث لقم 56 
بلع  ن - 70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23105

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 BESCADO NEGRO MH SARL

.AU

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير)-)ب ع بلسمك)

بالجملة  بلأقس ط)-)نقل بالسماك)

إل ه-) بلشحن  بملرسل  -) ك ل 

بلنقل-) ل جست ات  بلس احي-) بلنقل 

بلنقل) للبضائع.-) بلد لي  بلنقل 

بلحساب) على  بلشخ�سي  بلبضائع 

بلخاص-)نقل برمأعة..

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلع دة بلشطر بلثالث لقم)56)بلع  ن)

- 70000)بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ن كر ) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: ن كر ) بملهدي  بلس د 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ن كر   بملهدي  بلس د 

 852 يناير لقم) (11 حي بلنهضة شالع)
بلع  ن) (70000 بلع  ن) بملر�سى 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ن كر   بملهدي  بلس د 

 852 يناير لقم) (11 حي بلنهضة شالع)
بلع  ن) (70000 بلع  ن) بملر�سى 

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2853.
197I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
ت س ع نشاط بلشركة)

SOFICODEX
21 زنقة ببن بط طة بلطابق بلثاني 
  بلثالث، دلب عمر، 20032، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 GLOBAL FOOD SOLUTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي 122، زنقة 
محمد سم حة’ بقامة ج هرة محمد 
سم حة، بلطابق بلسادس بلشقة 
لقم 35 - 20670 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
ت س ع نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.256599

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)18)ماي)2022)تمت إضافة)
إلى نشاط بلشركة) بلأال ة  برنشطة 

بلحالي):
بدبلة  تم ين بملطاعم (-

تنظ م  جبات بلطعام لال) (-
حأفاالت   بملناسبات

تجهيز  تس يق جم ع تن بع) (-
بمل بد بلغذبئ ة)

جم ع) شربء) 9 ع  تأجير  (-
بملعدبت بلتي تدخل في نطاق نشاط)

بلشركة
بلعمل ات) جم ع  تعم،)  بشكل 
ت ) بملال ة  ت   بلأجالية  ت   بلصناع ة 
ت ) مباشر  بشكل  بملأعلقة  بلعقالية 
بلتي) ت   بلشركة  بغرض  مباشر  غير 
بما) من بملحأمل تن تعزز مصالحها،)
بلأعا ن في جم ع برشكا2،) في ذلك 
ت ) بلشركات  ت   بلعمل ات  مع جم ع 
ت ) مشابه  هدف  لها  بلتي  بلشركات 

مرتبط.

.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839372.

198I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

SOFICODEX
21 زنقة ببن بط طة بلطابق بلثاني 
  بلثالث، دلب عمر، 20032، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 122 زنقة 
محمد سم حة بقامة د هرة محمد 
سم حة بلطابق بلسادس بلشقة 35 

- 20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.256599

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تع ين) تم  (2022 ماي) (18 في) بملؤلخ 
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

ف غا2 خل ل كمسير آخر
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839372.

199I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

SOFICODEX
21 زنقة ببن بط طة بلطابق بلثاني 
  بلثالث، دلب عمر، 20032، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
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  عن بن مقرها بالجأماعي 122 زنقة 

محمد سم حة بقامة د هرة محمد 

سم حة بلطابق بلسادس بلشقة 35 

- 20670 بلدبلبلب ضاء.

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.256599

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم تح يل) (2022 ماي) (18 بملؤلخ في)

بلشكل بلقان ني للشركة من)»شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

»شركة ذبت بملسؤ ل ة) إلى) بل ح د«)

بملحد دة«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839372.

200I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

SOFICODEX

21 زنقة ببن بط طة بلطابق بلثاني 

  بلثالث، دلب عمر، 20032، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

 GLOBAL FOOD SOLUTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 122 زنقة 

محمد سم حة بقامة د هرة محمد 

سم حة بلطابق بلسادس بلشقة 35 

- 20670 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.256599

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ماي) (18 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تف يت بلس د))ة()علي بشبان)500 

 1.000 تصل) من  بجأماع ة  حصة 

حصة لفائدة بلس د))ة()خل ل ف غا2)

بأاليخ)18)ماي)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839372.

201I

LAITUE

LAITUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
بسأمربل نشاط بلشركة

LAITUE

شركة محد دة بملسؤ ل ة ذبت 

بلشريك بل ح د 
لتسما2 بالجأماعي:100000 دلهم

مقرها بإلجأماعي

102، شالع عبد بمل من طابق 3 

شقة لقم 9 ، بلدبل بلب ضاء 
لقم بلسجل بلأجالي : 278657

لقم بلأعريف بلضريبي :27229922

002655618000035 لقم بلأعريف 

بمل حد للشركة

بسأمربلية بلشركة

 05 بمقأ�سى بلقربل بملأخد بأاليخ)

بتخذ بلشريك بل ح د) (2220 شتنبر)

محد دة) شركة  (،LAITUEلشركة

بل ح د،) بلشريك  ذبت  بملسؤ ل ة 
100000,00)دلهم  بلكائن) لتسمالها)

عبد) شالع  (،102 بالجأماعي) مقرها 

بمل من بلطابق)3)شقة لقم)9)،)بلدبل)

بلب ضاء)قد:

الحظ بلشريك تن بل ضع بلصافي)

بسبب) تصبح،) قد  (LAITUE لشركة)

بلب انات) في  بملذك لة  بلخسائر 

لتسما2) لبع  من  تقل  بمل جزة،)

بلشركة،) على بلرغم من هذب بل ضع)

قرل بسأمربلية بلشركة.

بتس ية  ضع) بإللتزبم  الحظ 

بلقان ن ة) بلفترة  خال2  بلشركة 

تس ية) إعادة  يأم  لم  إذب  بملطل 9ة،)

بل ضع ة خال2 هذه بلفترة بطريقة)

برقل) على  بلصافي  بل ضع  يصبح 

مسا يا لربع لتسما2.

بلكامل  بلصالح ة) بلحق  إعطاء)

بالزمة لحامل هذه بل ث قة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية بالدبل)
 2022 شتنبر) (26 بأاليخ) بلب ضاء)

تحت لقم)838825
202I

ANNONCE LEGALE

GMSR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

GMSR شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع اللة 
بل اق ت   زنقة باللبل 9 بقامة كاليز 
بلطابق 2 بلشقة 1 - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556889

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
.GMSR(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها
بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

من بلشركة في بملغرب  في بلخالج:
بلأ زيع  بلأصن ع) مالبس  (•

 بلعمل  بلحماية  بلسالمة.
بلعمل) معدبت  ب ع  شربء) (•
 بلسالمة  بملالبس،) معدبت)

بلحماية.
•)بلأجالة  بلصناعة بلأح يل ة.
•)ب ع  شربء)بلل بزم  بلأغل ف.

•)ب ع بملنأجات بلغذبئ ة بالجملة.
بملنأجات) شربء) 9 ع  ت زيع  (•

بالستهالك ة.

•)بلق ام بجم ع تعما2 بلأنظ ف.
بلأنظ ف  بلبستنة) تعما2  (•

 بلص انة.
بلحربسة  برمن  بملؤقت) (•

 بل قظة  بملربقبة  برمن.
•)ص انة بملساحات بلخضربء.

بملأن عة) برعما2  كافة  إنجاز  (•
 بإلنشاءبت  جم ع بلحرف.

بلترك ب) تعما2  كافة  إتمام  (•
 بلترك بات  بلأجهيزبت.

•)بلأجالة بلعامة؛
بسأيربد   تصدير)؛ (•

بهدف) بلعمل ات  جم ع  تنف ذ  (•
على) بملحدد  بلشركة  غرض  تحق ق 
ت ) بملصالح،) تخذ  ت   بلنح ،) هذب 
ت ) بملساهمة،) طريق  عن  بملشالكة 
شربء) ت   بالكأأاب،) ت   بالندماج،)
بلشركات) جم ع  في  بملال ة  بر لبق 
بلتي) بلأأسيس ة  بلحال ة  ت   بلقائمة 

لديها
•)كائن مشابه ت  مرتبط)؛

جم ع بلعمل ات) •) 9ص لة تعم،)
بلصناع ة  بلأجالية  بر لبق بملال ة)
 بملال ة بملأعلقة بشكل مباشر ت  غير)
ت ) ب بحدة  جزئً ا،) ت   كلً ا  مباشر،)
تخرى من بلعمل ات بملشال إليها تدناه،)
تط ير) ت   تعزيز  ت   لتسه ل   ذلك 
جم ع) مثل  كذلك  بلشركة  نشاط 
بملباشرة) غير  ت   بملباشرة  بملشالكات 

بأي شكل من برشكا2
تنشطة) تمالس  بلتي  بلشركات 

مماثلة ت  ذبت صلة..
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع اللة)
بقامة كاليز) (9 بل اق ت   زنقة باللبل)
بلدبل) (20000  -  1 بلشقة) (2 بلطابق)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: هللا) خير  بلدين  ن ل  بلس دة 
1.000)حصة بق مة)100.000)دلهم)

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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هللا) خير  بلدين  ن ل  بلس د 
عن بنه)ب()بلدبل بلب ضاء)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
هللا) خير  بلدين  ن ل  بلس د 
عن بنه)ب()بلدبل بلب ضاء)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839553.

202I

ف ك جيس

ALMALEH-HOUSE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ف ك جيس
23 زنقة م ليطان ا بلشقة 2 ج ليز، 

20000، مربكش بملغرب
ALMALEH-HOUSE SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي دلب 

تسينان ملاسين طريق س دي بل مني 
مربكش - 20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

108391
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2020 ن نبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ALMALEH-HOUSE SARL
ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برعما2 بلفن ة
بيت بلض افة ت  مشغل بلرياض

مشغل معرض بلفن ن.
دلب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تسينان ملاسين طريق س دي بل مني)

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 150 (: بملالح) يزن  محمد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 150 (: بملالح) بلس د محمد معاد 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 250 (: بلس د محمد طالق بملالح)
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد صادق بملالح):)250 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس دة شر ق بملالح):)100)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

100)حصة) (: بلس دة ضحى بملالح)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 15 (: بملالح) يزن  محمد  بلس د 
بق مة)100)دلهم.

 15 (: بملالح) معاد  محمد  بلس د 
بق مة)100)دلهم.

 25 (: بملالح) طالق  محمد  بلس د 
بق مة)100)دلهم.

 25 (: بلس د محمد صادق بملالح)
بق مة)100)دلهم.

بق مة) (10 (: بلس دة شر ق بملالح)
100)دلهم.

بق مة) (10 (: بلس دة ضحى بملالح)
100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد يزن بملالح عن بنه)ب()
بلعنبر) إقامة  بلأاني  بلحسن  شالع 
مربكش) (20000 مربكش) (19 شقة)

بملغرب.
بملالح) معاد  محمد  بلس د 
عن بنه)ب()شالع بلحسن بلأاني إقامة)
 20000 مربكش) (19 شقة) بلعنبر 

مربكش بملغرب.
بملالح) طالق  محمد  بلس د 
عن بنه)ب()زنقة م ليأان ا إقامة زينب)
شقة)9)جليز مربكش)20000)مربكش)

بملغرب.
بملالح) صادق  محمد  بلس د 
عن بنه)ب()شالع بلحسن بلأاني إقامة)
 20000 مربكش) (19 شقة) بلعنبر 

مربكش بملغرب.

عن بنه)ب() بملالح  شر ق  بلس دة 
بلعنبر) إقامة  بلأاني  بلحسن  شالع 
مربكش) (20000 مربكش) (19 شقة)

بملغرب.
عن بنه)ب() بملالح  ضحى  بلس دة 
بلعنبر) إقامة  بلأاني  بلحسن  شالع 
مربكش) (20000 مربكش) (19 شقة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د محمد يزن بملالح عن بنه)ب()
بلعنبر) إقامة  بلأاني  بلحسن  شالع 
مربكش) (20000 مربكش) (19 شقة)

بملغرب
بملالح) معاد  محمد  بلس د 
عن بنه)ب()شالع بلحسن بلأاني إقامة)
 20000 مربكش) (19 شقة) بلعنبر 

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ن نبر) (19 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2020)تحت لقم)117252.
205I

SYNERGIE EXPERTS

 IDG- INFORMATIQUE DE
GESTION

إعالن مأعدد بلقربلبت

SYNERGIE EXPERTS
29، زنقة ج ن ج ليس، حي 

غ تي ه، 20060، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

 IDG- INFORMATIQUE(DE
GESTION »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 8 زنقة 
ببن خاتمة حي بملستشف ات - 
20360 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.122155
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 12)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
ن ميس) ست فان  بلس د  بسأقالة 
من منصبه كرئيس بملجلس بإلدبلي)
 IPPON HOLDING SARL(بلشركة 

بلذي يمثلها بلس د ست فان ن ميس)
بإلدبلي  تع ين) بملجلس  كعض  
كن ن) تنس  بلس د:) جدد  كأعضاء)
بلذي تمثلها بلس دة) (HBO  بلشركة)

نادية بنبهأان
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلتي تمت) بلأعديالت  بملصادقة على 
بخص ص) برسا�سي  بلنظام  على 

تف يت برسهم
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
يأك ن بلرتسما2 بالجأماعي من تلبعة)
للسهم) دلهم  بمئة  سهم  سأين    
بل بحد ل ك ن في بملجم ع سأة ماليين)
 تلبعة مئة تلف دلهم،)مقسمة كما)
يلي):)-)بلس د ي سف كن ن)22)سهم)-)
بلس د تنس كن ن)10)تسهم)-)بلس د)
بلس د) (- سهم) (32 ب غالم) محمد 
10)تسهم)-)بلشركة) ست فان ن ميس)
 HOLDING BENI OUKIL S.A
 CAMPUS بلشركة) (- سهم) (31968
بلشركة) (- سهم) (MAROC 31926
IPPON HOLDING SARL 32)سهم)
على) ينص  بلذي  (:18-2 لقم) بند 
بلعق د) جم ع  إمضاء) يجب  مايلي:)
كان) تيا  بالشركة،) عالقة  لها  بلتي 
من طرف بلرئيس مع بملدير) ن عها،)

بلعام،)ت  ممثل خاص
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839288.

206I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE KIAPRE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE KIAPRE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة



19363 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

 ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلدبخلة تيسة تا نات - 32000 
تا نات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2169

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE KIAPRE SARL AU
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحب ب بالجملة.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 32000 (- تا نات) تيسة  بلدبخلة 

تا نات بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بدلي�سي) جناتي  ي سف  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بدلي�سي) جناتي  ي سف  بلس د 
حي بلدبخلة تيسة تا نات) عن بنه)ب()

32000)تا نات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بدلي�سي) جناتي  ي سف  بلس د 
حي بلدبخلة تيسة تا نات) عن بنه)ب()

32000)تا نات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأا نات بأاليخ)

2022)تحت لقم)295.

207I

JIYAR JAOUAD

LE RELAIS DE BERKANE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

LE RELAIS DE BERKANE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية شالع 

محمد بلخامس   زنقة شربعة - 

63300 بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

8729

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RELAIS DE BERKANE

محطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

خدمة بل ق د.

مقهى  مطعم  مأجر معجنات.

بلفندق.
زب ية) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شالع محمد بلخامس   زنقة شربعة)

- 63300)بركان بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)3.125.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 6.250 (: محمد) جل 2  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 25000 (: بلس دة بلجمالي ف زية)

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بلجمالي ف زية عن بنه)ب()
بلحساني) حي  شربعة  زنقة  (56 لقم)

63300)بركان بملغرب.
عن بنه)ب() محمد  جل 2  بلس د 
سب ) شالع  (51 عماله) (6 لقم) شقة 

تكدب2)10080)بلر9اط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة بلجمالي ف زية عن بنه)ب()
بلحساني) حي  شربعة  زنقة  (56 لقم)

63300)بركان بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)527.

208I

conseils gest plus

 TRAVAUX GENERALE
 DE CONSTRUCTION ET

IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير تسم ة بلشركة

conseils gest plus
شالع عبد بلكريم بلخطابي عمالة 
برج بملنالة 2 بلطابق بلخامس لقم 
25A، 400000، مربكش بملغرب

 TRAVAUX GENERALE
 DE CONSTRUCTION ET
IMMOBILIER شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي لقم 22 
إقامة مناهل عمالة ب حي ي سف 
بن تاشفين جليز - 20000 مربكش 

بملغرب.
تغ ير تسم ة بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
125295

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى  (
تم تغ ير) (2022 شتنبر) (12 بملؤلخ في)
 TRAVAUX« من) بلشركة  تسم ة 
 GENERALE DE CONSTRUCTION
 RG« إلى) (»ET IMMOBILIER

.»IMMOBILIER

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10268.
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orient compt

HADDI AND HADINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA(MAROC

HADDI AND HADINE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلحسني زنقة100 لقم 23 - 60000 

 جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.25173

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) (HADDI AND HADINE

دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

بلحسني) حي  بإلجأماعي  مقرها 
60000) جدة)  -  23 لقم) زنقة100)

بلشركة لم تحقق) (: بملغرب نت جة 2)

بهدبفها.

حي) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

 60000  -  23 لقم) بلحسني زنقة100)

 جدة بملغرب.)

  عين:

هادين  ) ت ف ق  بلس د)ة()

ه بل) عمالة  بلفدبء) حي  عن بنه)ب()

60000) جدة) بلشقة12  ج  بل ك 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

حي) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بلحسني زنقة100)لقم)23.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2902.
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FINACS

 COCKERILL
 MAINTENANCE &
INGENIERIE MAROC

إعالن مأعدد بلقربلبت

FINACS

 BD BORDEAUX ET BD ,250

 MLY(YOUSSEF, 7 EME(ETAGE,

N°20، 20000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

 COCKERILL MAINTENANCE

INGENIERIE(MAROC & »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 372 شالع 
عبد بمل من تطري م تجزئة مناز2 

م م ن مكأب 507 بلدبلبلب ضاء - 

20200 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.299905

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 15)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 981  800 لفع لتسما2 بلشركة من)

36)إلى)800 981 22

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

 800 من) بلشركة  لتسما2  خفض 

981 22)إلى)900 803 38

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

 COCKERILL(تغ ير بسم بلشركة من

 MAINTENANCE&INGENIERIE

 JOHN إلى) (MAROC SARL AU

COCKERILL MAROC SARL AU

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديث بلنظام برسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
 COCKERILL(تغ ير بسم بلشركة من
 MAINTENANCE&INGENIERIE
 JOHN إلى) (MAROC SARL AU

COCKERILL MAROC SARL AU
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
 981  800 لفع لتسما2 بلشركة من)
36)إلى)800 981 22)  خفض لتسما2)
 900 إلى) (22  981  800 بلشركة من)

38 803
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
 900 ه ) للشركة  بلثابث  بلرتسما2 

38 803
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838585.

211I

مسأأمنة مكأب حسابات ب ف اك

SALJI CASH سلجي كاش
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مسأأمنة مكأب حسابات ب ف اك
105 شالع بلحسن بلثاني بلدلي ش 
بلدلي ش، 62250، بلدلي ش بملغرب
سلجي كاش SALJI CASH شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بلحسن بلثاني لقم 135 م ضال 
بلدلي ش 62502 م ضال بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

527
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
سلجي) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.SALJI CASH(كاش
تح يل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برم ب2  خدمات بآلدبء.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
م ضال) (135 لقم) بلثاني  بلحسن 

بلدلي ش)62502)م ضال بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: سلمى) بلع ش  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلع ش سلمى عن بنه)ب() بلس دة 
بلدلي ش) (62750 حم دة) تفرسيت 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلع ش سلمى عن بنه)ب() بلس دة 
بلدلي ش) (62750 حم دة) تفرسيت 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالدلي ش بأاليخ)08)شتنبر)

2022)تحت لقم)162.
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FIDUSMAN

RAMI REZ IMMO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUSMAN
 RUE(DAMAS 1 ERE(ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE(DAMAS
 1 ERE(ETAGE(BERRECHID،
26100، BERRECHID(MAROC
RAMI REZ IMMO شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 60 حي 
بلحسني بل ك G برش د برش د 

26100 برش د بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

12899
 09 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2021 مالس)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 RAMI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.REZ IMMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
حي) (60 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
برش د) برش د  (G بل ك) بلحسني 

26100)برش د بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلربمي) بن  تمين  محمد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.
 500 (: لزقي) بلشافي  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
(: بلربمي) بن  تمين  محمد  بلس د 

500)بق مة)100)دلهم.
 500 (: لزقي) بلشافي  عبد  بلس د 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلربمي) بن  تمين  محمد  بلس د 
حي م الي لش د) (272 ب) عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب.
بلس د عبد بلشافي لزقي عن بنه)ب()
لقم) (2 عمالة) (06 زنقة) (2 حي بالنالة)
بلدبل) (20000 5)عين بلشق بلب ضاء)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلربمي) بن  تمين  محمد  بلس د 
حي م الي لش د) (272 ب) عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب
بلس د عبد بلشافي لزقي عن بنه)ب()
لقم) (2 عمالة) (06 زنقة) (2 حي بالنالة)
 20000 بلب ضاء) بلشق  عين  (5

بلدلربلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
مالس) (22 بأاليخ) ببرش د  بالبأدبئ ة 

2021)تحت لقم)376.

213I
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SLA CONSULTING AND NEGOCE

 SLA CONSULTING AND
NEGOCE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 SLA CONSULTING AND
NEGOCE

75 شالع تنفا زب ية زنقة كل  د  
بر فانس بلطابق 9 بلشقة 108 
ب بلدبل بلب ضاء، 20000، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
 SLA CONSULTING AND

NEGOCE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 75 شالع 
تنفا زب ية زنقة كل  د  بر فانس 
بلطابق 9 بلشقة 108 ب بلدبل 

بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556699

 06 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SLA (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONSULTING AND NEGOCE
غرض بلشركة بإيجاز):)إستشالبت)

بالتصاالت.
ـ)بالتصاالت بلرقم ة  بلأفاعل ة.

ـ)بلأجالة بإللكتر ن ة.
ـ)برحدبث.

ـ)بالسأيربد  بلأصدير  بلأجالة.
ـ)بإلعالنات.

تكن ل ج ا) تط ير  بستشالبت  ـ)
تكن ل ج ا) بملعل مات  تنشطة 

بملعل مات برخرى.

بلعمل ات) جم ع  تعم،) بص لة  ـ)
بر لبق) ت   بلصناع ة  ت   إإبلأجالية 
بملال ة ت  بلعقالبت  بلعمل ات بملال ة)
بملرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)
بهدف بلشركة بلذي يحأمل تن يعزز)

تحق قه  تط يره..
75)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
بر فانس) د   كل   زنقة  زب ية  تنفا 
بلدبل) ب  (108 بلشقة) (9 بلطابق)
بلب ضاء)بلدبل بلب ضاء)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1000 (: لعب لي) سالة  بلس دة  (-

بق مة)100.000)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() لعب لي  سالة  بلس دة 
 62 عمالة) طماليس  جنات  إقامة 
دبل ب عزة بلن بصر بلب ضاء) (20 لقم)

27223)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لعب لي  سالة  بلس دة 
 62 عمالة) طماليس  جنات  إقامة 
دبل ب عزة بلن بصر بلب ضاء) (20 لقم)

27223)بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MAMY ICE ORIENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2، 60000، OUJDA(MAROC
 MAMY ICE ORIENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 67 بل ك د 

تجزئة إنالة شالع محمد بلسادس - 
60000  جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
39985

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 MAMY(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.ICE ORIENT
صنع) (* (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

باليس كريم  بلس ل9 ه
*)صنع بآليس كريم بلحرفي

*)بسأيربد   تصدير
.

67)بل ك) عن بن بملقر بالجأماعي):)
د تجزئة إنالة شالع محمد بلسادس)-)

60000) جدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ي نس  بما�سي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 LEAN(HOLDING(:(500(بلشركة

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د ي نس  بما�سي):)500)بق مة)

50.000)دلهم.
 LEAN(HOLDING(:(500(بلشركة

بق مة)50.000)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 LEAN HOLDING بلشركة)
 95300 9)بملربدب بلخضربء) عن بنه)ب()

PONTOISE)فرنسا.
عن بنه)ب() ي نس  بما�سي  بلس د 
بل ك د تجزئة إنالة شالع محمد) (67

بلسادس)60000) جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ي نس  بما�سي  بلس د 
بل ك د تجزئة إنالة شالع محمد) (67

بلسادس)60000) جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1282.

215I

SOTRAGLACE MAROC

SOTRAGLACE MAROC
شركة بملساهمة

تجديد مدة مزب لة مهام بملسيرين

SOTRAGLACE MAROC
قطعة لقم 10 شالع B، بلحي 

بلصناعي بلبرن �سي، 2290، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

SOTRAGLACE MAROC »شركة 
بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: قطعة 
لقم 10شالع B، بلحي بلصناعي 

بلبرن �سي - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»تجديد مدة مزب لة مهام بملسيرين«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.75563
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)20)ي ن  )2022
مهام) مزب لة  مدة  تجديد  تقرل 

بملسيرين ملدة:)6)سن بت.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)30765.
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FIDALIC CONSEIL

FLY HYANI
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDALIC CONSEIL
بالزدهال بمأدبد عمالة لقم 118، 

20000، مربكش بملغرب
FLY HYANI »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة 

182 ياسمين 1 شرف بزدهال بلطابق 
بلرببع شقة لقم 8 - 20000 مربكش 

بملغرب



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19366

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.102855
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)19)ن نبر)2020
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
هبة بلف حصة بجأماع ة من طرف)
لفائدة بلس د) بناني  بلس دة سام ة 

نادل بلح اني
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير بسم بلشركة من فلي ح اني إلى)

بك 2 فلي ح اني بريفي)
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
مقا 2) من  بلشركة  نشاط  تغ ير 
خدمات))تدليب  ت ج ه(.بلى:)مدلسة)
بلخاصة  جم ع) بملنهي  بلأدليب 

برنشطة ذبت بلصلة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

EFH(:إضافة بالخأصال بلأالي
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
كمسير) بلح اني  نادل  بلس د  تع ين 

جديد للشركة ملدة غير محددة
قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير ت ق ع بملسير من بلس دة سام ة)

بناني بلى بلس د نادل بلح اني)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلأدليب) مدلسة  (: بلشركة) نشاط 
بملنهي بلخاصة  جم ع برنشطة ذبت)

بلصلة
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

EFH(:إضافة بالخأصال بلأالي
على) ينص  بلذي  (:6+7 لقم) بند 
مساهمة بلس د نادل بلح اني) مايلي:)
بالف حصة بجأماع ة في لبس ما2)

بلشركة)
بند لقم)16+12:)بلذي ينص على)
بلح اني) نادل  بلس د  تع ين  مايلي:)
كمسير جديد للشركة ملدة غير محددة)

 بلتزبم بلشركة بأ ق ع بملسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
يناير) (15 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2021)تحت لقم)119531.
217I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

س ش ل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

س ش 2 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل  لد 
ب علي بني سمير  بدي زم 25350 

 بدي زم بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.1299

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
شف ق) )ة() بلس د) تف يت 
حصة بجأماع ة من) (250 بلعبد ني)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()
شتنبر) (22 بأاليخ) بشح بي  محسين 

.2022
شف ق) )ة() بلس د) تف يت 
حصة بجأماع ة من) (250 بلعبد ني)
بلس د) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
شتنبر) (22 بل اس بلعب بي بأاليخ) )ة()

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)86/2022.
218I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

س ش ل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

س ش 2 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

  عن بن مقرها بالجأماعي د بل  لد 
ب علي بني سمير  بدي زم 25350 

 بدي زم.
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.1299

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)22)شتنبر)2022)تم تح يل)
بلشكل بلقان ني للشركة من)»شركة)
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)
»شركة ذبت بملسؤ ل ة) إلى) بل ح د«)

بملحد دة«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)86/2022.
219I

SOTRAGLACE MAROC

SOTRAGLACE MAROC
تع ين لئيس مجلس بإلدبلة

SOTRAGLACE MAROC
قطعة لقم 10 شالع B، بلحي 

بلصناعي بلبرن �سي، 2290، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

SOTRAGLACE MAROC »شركة 
بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: قطعة 
لقم 10شالع B، بلحي بلصناعي 

بلبرن �سي - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»تع ين لئيس مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.75563

بإلدبلي) بلعام  بلجمع  إطال  في  (
بملؤلخ في)20)ي ن  )2022

بلس �سي) بلس د  تع ين  تقرل 
محمد

شركة) إدبلة  ملجلس  لئيسا 
SOTRAGLACE MAROC
بأاليخ:)20)ي ن  )2022

له) بملخ لة  بلصالح ات   تأمثل 
جم ع بلصالح ات لتس ير) ف ما يلي:)

بلشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)30765.
220I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

س ش ل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تقل ص هدف بلشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

س ش 2 شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي د بل  لد 

ب علي بني سمير  بدي زم 25350 

 بدي زم بملغرب.

تقل ص هدف بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

1299

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تم حذف) 22)شتنبر) بملؤلخ في)

برنشطة بلأال ة من نشاط بلشركة)

بلحالي):

حدف بلبستنة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)86/2022.

221I

CABINET FCCA ATLAS

ORCA GREEN SOLUTIONS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ORCA GREEN SOLUTIONS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملسيرة 3 

بلقطاع A لقم 252 بلشقة لقم 3 - 

20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129285
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ORCA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.GREEN SOLUTIONS

غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

م بد   تد بت بلأنظ ف)

تجالة

تنظ ف بملأاجر,بملناز2  بلشقق....

عن بن بملقر بالجأماعي):)بملسيرة)3 

 -  3 بلشقة لقم) (252 لقم) (A بلقطاع)

20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلقادلي) بملهدي  محمد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.

 500 (: بلقادلي) نزهة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلقادلي) بملهدي  محمد  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بس ف ب لقم)123 

20000)مربكش بملغرب.

عن بنه)ب() بلقادلي  نزهة  بلس دة 

طريق) (29 بقامة لياض بلنخ ل لقم)

بلب ضاء)20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلقادلي) بملهدي  محمد  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بس ف ب لقم)123 

20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139809.

222I

MARGEST SARL AU

SHIVA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة بلعز زية مربكش، 

20000، مربكش بملغرب

SHIVA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : بلطابق 

بلسفلي تجزئة ببن تاشفين لقم 299 

- 20000 مربكش بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.62855

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (10 في) بملؤلخ 

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (SHIVA حل)

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

بلسفلي) بلطابق  بإلجأماعي  مقرها 

تجزئة ببن تاشفين لقم)299 - 20000 

مربكش بملغرب نت جة الملسير يسكن)

بالد بملهجر  ال ي جد من يربقب   يسير)

في بملغرب..

  عين:

محمد  ) بكال    بلس د)ة()

 67100 شالع ك ملال) (216 عن بنه)ب()

)ة() كمصفي) فرنسا  سطربسب لغ 

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

2022) في بلطابق) شتنبر) (10 بأاليخ)

بلسفلي تجزئة ببن تاشفين لقم)299 

- 20000)مربكش بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139883.

223I

MARGEST SARL AU

ABDOBOUILDING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

MARGEST SARL AU
272 تجزئة بلعز زية مربكش، 

20000، مربكش بملغرب
ABDOBOUILDING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

669 شقة 01 ص ك ما 1 - 20000 
مربكش بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.35295
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تح يل) 13)ي ن  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 -  1 ص ك ما) (01 شقة) (669 »لقم)
»لقم) إلى) بملغرب«) مربكش  (20000
 01 بلسفلي محل لقم) بلطابق  (669
ص ك ما)1 - 20000)مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139882.
222I

بئأمان ة ب عرفة

 STE ENERGIE NOUVELLE
BOUARFA

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلأصف ة

بئأمان ة ب عرفة
لقم29 زنقة بلدبل بلب ضاء ب عرفة 
ب عرفة، 61200، ب عرفة بملغرب
 STE ENERGIE NOUVELLE

BOUARFA شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 
179 شالع م الي عبد بلحف ظ حي 
بل حدة - 61200 ب عرفة بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.309

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (25 في  بملؤلخ 
 STE ENERGIE NOUVELLE حل)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (BOUARFA
 10.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي لقم)
شالع م الي عبد بلحف ظ حي) (179
بملغرب) ب عرفة  (61200 (- بل حدة)
نت جة لغ اب فرص تحق ق بالهدبف)

بالجأماع ة للشركة-بزمة مال ة.
  عين:

عيسا ي  ) بنس  بلس د)ة()
 61200 بل حدة) حي  (20 عن بنه)ب()
ب عرفة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
لقم) 2022) في  ي ل  ز) (25 بأاليخ)
شالع م الي عبد بلحف ظ حي) (179

بل حدة)-)61200)ب عرفة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (02 بأاليخ) بفج ج  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)321.
225I

بئأمان ة ب عرفة

STE SALADJO MED
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

بئأمان ة ب عرفة
لقم29 زنقة بلدبل بلب ضاء ب عرفة 
ب عرفة، 61200، ب عرفة بملغرب

STE SALADJO MED شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : 05 شالع 

بملقا مة - 61200 ب عرفة بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.835

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)30)ي ل  ز)2022)تقرل حل)
ذبت) شركة  (STE SALADJO MED
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
 05 بإلجأماعي) دلهم  عن بن مقرها 
ب عرفة) (61200 (- بملقا مة) شالع 

مال ة) لصع 9ات  نت جة  بملغرب 

 تقن ة.
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  عين:
لدج ب  ) سع دة  بلس د)ة()
 61200 بل حدة) حي  (31 عن بنه)ب()
ب عرفة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)30)ي ل  ز)2022) في)05)شالع)

بملقا مة)-)61200)ب عرفة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (05 بأاليخ) بفج ج  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)322.
226I

CABINET KHACHIM

TX MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC
TX MAROC شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 23 شالع 
تن ب2 عمالة فل لي 11 مكأب 2، 
م م زب - 12000 بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66679
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TX (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MAROC
تعما2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

مخألفة لص انة بآلالت بلصناع ة
-)نقل نفايات بملصانع.

23)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
(،2 مكأب) (11 فل لي) عمالة  تن ب2 

م م زب)-)12000)بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة ز9 دة تكنفر):)510)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 290 (: بلزهرب ي) هشام  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() تكنفر  ز9 دة  بلس دة 
 2 بملجمع بلحسني بقامة بلن ل ج ش)

لقم)107 90000)طنجة بملغرب.
بلس د هشام بلزهرب ي عن بنه)ب()
 12000  252 بل ك ف بلح زية لقم)

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() تكنفر  ز9 دة  بلس دة 
 2 بملجمع بلحسني بقامة بلن ل ج ش)

لقم)107 90000)طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)92692.

227I

TAWTIN CENTER

FAIDNOUR SERV
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA،
24000، EL(JADIDA(MAROC

FAIDNOUR SERV شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي سفلي 
من بمللك بملسمى دبل بلقطي�سي د بل 
بملسيرة بلجديدة - 22000 بلجديدة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19871
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FAIDNOUR SERV
بلأعاقد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
في بلس ق  برس بق) بلب ع  على حق 

بلعامة
تأجير مأن ع

مقا 2 تعما2 ت  تشي د مخألفة.
سفلي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
من بمللك بملسمى دبل بلقطي�سي د بل)
بلجديدة) (22000 (- بملسيرة بلجديدة)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلس د ن ل بلدين بلف �سي)
حصة بق مة)50.000)دلهم للحصة.

 500 (: بلس د عبد هللا بلقطي�سي)
حصة بق مة)50.000)دلهم للحصة.

 500 (: بلس د ن ل بلدين بلف �سي)
بق مة)50.000)دلهم.

 500 (: بلس د عبد هللا بلقطي�سي)
بق مة)50.000)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلف �سي) بلدين  ن ل  بلس د 
طابق) بلشربدة  زنقة  (12 عن بنه)ب()
بلب ضاء) بلدبل  ب لك ن  (11 شقة) (3

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلقطي�سي) هللا  عبد  بلس د 
جماعة) ناصر  ب الد  د بل  عن بنه)ب()
ب الد بحسين عمالة بلجديدة)22000 

بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلف �سي) بلدين  ن ل  بلس د 
طابق) بلشربدة  زنقة  (12 عن بنه)ب()
بلب ضاء) بلدبل  ب لك ن  (11 شقة) (3

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
بلقطي�سي) هللا  عبد  بلس د 
جماعة) ناصر  ب الد  د بل  عن بنه)ب()
ب الد بحسين عمالة بلجديدة)22000 

بلجديدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)29258.

228I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

AOHS SECURITY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شالع محمد بلخامس بقامة 

بلرحماني A3 بلطابق بال 2  بدي زم 

 بدي زم بملغرب، 25350،  بدي زم 

بملغرب

 AOHS SECURITY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

 A3 محمد بلخامس بقامة بلرحماني

بلطابق بال 2  بدي زم 25350  بدي 
زم بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1201

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 AOHS(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SECURITY

بالمن) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلخاص.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 A3 محمد بلخامس بقامة بلرحماني)

25350) بدي) بلطابق بال 2  بدي زم)
زم بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلع ني) عديل  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلع ني  عديل  بلس د 

25350) بدي زم) تجزئة بالب ض) (62

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلع ني  عديل  بلس د 

25350) بدي زم) تجزئة بالب ض) (62

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)89/2022.

229I

FIDUCIAIRE BILAL

PARAD›EYES HB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES، 50000، MEKNES

maroc

PARAD›EYES HB شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي محل لقم 

3 سفلي عمالة لميساء لقم 66تجزئة 
لياض بلزيأ ن شطر ب - 50000 

مكناس بملغرب.

تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.55329

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم تغ ير) (2022 ي ل  ز) (28 بملؤلخ في)

نشاط بلشركة من)»شربء)  ب ع بالت)

  مسألزمات نضالبتي«)إلى)»نضربتي«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (23 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3259.

230I

BCR PIECES AUTOS

BCR PIECES AUTOS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BCR PIECES AUTOS
تجزئة برمل 1.175 شالع شه د 

عبدبلسالم بن حد  بلطابق برل�سي، 
90000، طنجة بملغرب

BCR PIECES AUTOS شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
برمل 1.قطعة 175 شالع شه د 

عبدبلسالم بن حد  بلطابق برل�سي 
طنجة 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129627

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (07
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BCR (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PIECES AUTOS
بلغرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
لنفسها،) تفعل  تن  ه   بلشركة  من 
ن ابة عن تطربف ثالثة ت  في بملشالكة،)

س بء)في بملغرب ت  في بلخالج:
لجم ع) بلجملة  بلأجزئة  -تجالة 
بلغ ال) بمللحقات  بملعدبت  قطع 

بملأعلقة بالس البت)؛
بلس البت) غ ال  قطع  تجالة  (-

 بمل كان كا.
-م كان كا بملركبات بلعامة بجم ع)

تشكالها)؛
-تأجير جم ع تن بع بملعدبت بكافة)

تشكالها.

بلس البت) غ ال  قطع  -تجالة 

بلجديدة  بملسأعملة.

تن بع قطع غ ال) -بسأيربد جم ع 

بلس البت  ملحقاتها)؛

-ص انة  إصالح جم ع بلس البت)؛

بمل بد) جم ع  تأقا�سى  قد 

بلأجالية  بلصناع ة)  بملنأجات 

 بالسأيربد  بلأصدير  بلعم لة)

 بإللسال ة  بلأمث ل  بلب ع  بلشربء)

 بلأأجير لجم ع بمل بد  بملنأجات)

جم ع) تحق ق  فإن  بلنهاية،) في 

يمكن تن) د ن تي ق  د،) بلعمل ات،)

يعزز تط ير بلشركة..

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شه د) شالع  (175 1.قطعة) برمل)

عبدبلسالم بن حد  بلطابق برل�سي)

طنجة)90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: سع د) بن  تشرف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد بلركعي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د تشرف بن سع د عن بنه)ب()

 02 طابق) (132 قطعة) برمل  تجزئة 

90000)طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() بلركعي  محمد  بلس د 

برل�سي) بلطابق  بإلخالص  12إقامة 

 90000 طريق تط بن) (120 عمالة) (2

طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د تشرف بن سع د عن بنه)ب()

 02 طابق) (132 قطعة) برمل  تجزئة 

90000)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (09 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)256221.

231I

FIDUCIAIRE BILAL

VTC RIAD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES، 50000، MEKNES

maroc
VTC RIAD شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 16 

زنقة جامع بلزيأ نة بملدينة بلقديمة 
- 50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57277

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (25
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 VTC (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RIAD
تنظ م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلحفالت  بلترف ه بملسائي.
 16 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة جامع بلزيأ نة بملدينة بلقديمة)

- 50000)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ك  م سيرج ل جير ك نط )
دلهم) (100 بق مة) حصة  (3.800 (:

للحصة.
بلس د لطفي برمربني):)800)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ك  م سيرج ل جير ك نط )
لف نطين) زنقة  مكرل  (16 عن بنه)ب()

91660)مغ ف ل فرنسا.
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عن بنه)ب() برمربني  لطفي  بلس د 
تزل ) (53100  2 تجزئة بلنخ ل) (211

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ك  م سيرج ل جير ك نط )
لف نطين) زنقة  مكرل  (16 عن بنه)ب()

91660)مغ ف ل فرنسا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3530.
232I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

GOETHE AKADEMIE PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
مكناس - 298 بدي ل بجدبد ببني 
بمحمد، 50000، مكناس بملغرب
 GOETHE AKADEMIE PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بالط  
لضا – بلطابق بر 2، بلشقة لقم 
2 – زنقة بنزلت. - 50000 مكناس 

بملنزه بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57123
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

. GOETHE AKADEMIE PRIVE
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بللغات،)مركز د لبت بلدعم))تنشطة)

دعم بلأدليس(،
بلعمل ات) جم ع  عام،) -) بشكل 
بملذك لة) بارنشطة  عالقة  لها  بلتي 
بلتي يمكن تن تساهم مباشرة ت  غير)

مباشرة في تط ير بلشركة.

بالط ) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

لقم) بلشقة  بر 2،) بلطابق  (– لضا)

مكناس) (50000 (- زنقة بنزلت.) (– (2

بملنزه بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: ب حشالف) هشام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د هشام خالدي):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() خالدي  هشام  بلس د 

فاس)50000)فاس بملغرب.

ب حشالف) هشام  بلس د 

مكناس) (50000 مكناس) عن بنه)ب()

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

ب حشالف) بلعرب  عز  بلس د 

عن بنه)ب()فاس)50000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (09 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3.278.

233I

FIDUCIAIRE MOGADOR

ECOLE ALYAA PRIVEE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

ECOLE ALYAA PRIVEE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

303 تجزئة بلبحيرة بلشطر بلرببع - 

22000 بلص يرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6301

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ECOLE(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.ALYAA PRIVEE

مدلسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

خاصة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)303 

تجزئة بلبحيرة بلشطر بلرببع)-)22000 

بلص يرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 520.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة بلحسن ة بملم ني):)5.200 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بملم ني) بلحسن ة  بلس دة 

 22000 27)تجزئة فض لة) عن بنه)ب()

بلص يرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بملم ني) بلحسن ة  بلس دة 

 22000 27)تجزئة فض لة) عن بنه)ب()

بلص يرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)01)شتنبر)

2022)تحت لقم)325/2022.

232I

م ثق

PROMOTION KALIDEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

م ثق
120 شالع م الي بدليس بال 2 

بفامة دبل م الي بدليس بلطابق 

بلثاني لقم 6 بلدبلبلب ضاء، 20500، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

 PROMOTION KALIDEX

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 127.شالع 

بملقا مة بقامة بنفا بلطابق بلثاني 

شقة 22 بلدبل بلب ضاء - 20250 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

526717

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (06

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PROMOTION KALIDEX

بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.

.127 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق) بنفا  بقامة  بملقا مة  شالع 

(- بلب ضاء) بلدبل  (22 شقة) بلثاني 

20250)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د خالد حالت):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() حالت  خالد  بلس د 

ب الد) (881 لقم) ف ال  ميسان  تجزءة 

صالح بلن بصر بلدبل بلب ضاء)20250 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() حالت  خالد  بلس د 

ب الد) (881 لقم) ف ال  ميسان  تجزءة 

صالح بلن بصر بلدبل بلب ضاء)20250 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ن  )2022)تحت لقم)827628.

235I

akassri omar

ت-تابيسري-د
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

akassri omar

 avenue(echbilia(zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan، 93000، tetouan

maroc

ت-تابيسري-د شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بحمد بله بة زنقة بلضحى دلب 

2 لقم 1 تط بن. - 93000 تط بن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

32233

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ت-تابيسري-د.
-1تعما2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلنس ج.
-2مقا 2 نجالة.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بحمد بله بة زنقة بلضحى دلب)2)لقم)

1)تط بن.)-)93000)تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ت الد ب شأة ج بد):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د ت الد ب شأة ج بد):)1000 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ج بد) ب شأة  ت الد  بلس د 
زنقة) بله بة  بحمد  شالع  عن بنه)ب()
بلضحى دلب)2)لقم)1)تط بن)93000 

تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ج بد) ب شأة  ت الد  بلس د 
زنقة) بله بة  بحمد  شالع  عن بنه)ب()
بلضحى دلب)2)لقم)1)تط بن)93000 

تط بن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2686.

236I

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

COLOR MAROC SARL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L
12 بلحي بإلدبلي، زنقة تنجي 12، 
بلناظ ل، 62000، بلناظ ل بملغرب
COLOR MAROC SARL شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
بلخطابي زنقة بل طاص ين لقم 22 - 

62000 بلناظ ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22651

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.COLOR MAROC SARL
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلحرف) بلطالء،) تعما2  بلتشط ب،)
بملبنى،) جم ع) ترسم  بلتي  بل د ية 

تن بع بلل حات  مشأقاتها،)بلجص.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 -  22 بلخطابي زنقة بل طاص ين لقم)

62000)بلناظ ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: هم ش) ببربه م  بلس د 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ببربه م هم ش عن بنه)ب()
بلناظ ل) (62000 بب عجاجا) حي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ببربه م هم ش عن بنه)ب()
بلناظ ل) (62000 بب عجاجا) حي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)21)شتنبر)

2022)تحت لقم)2222.
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SPHERE CONSEILS

 AGROTERROIR MAROC

EX :ORIENTAL CAROUBE

إعالن مأعدد بلقربلبت

SPHERE CONSEILS

 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14

 238,، 24000، CASABLANCA

MAROC

 AGROTERROIR MAROC

 )EX :ORIENTAL(CAROUBE(

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 50، 

طريق ت  الد زيان، إقامة 2000، 

مكأب ب2، بلدبل بلب ضاء، بملغرب - 

20320 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.291015

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلس د) حصة من طرف  (900 ب ع) (-

حسن بملنص لي إلى بلس دة بلعبا�سي)

لط فة،) بهذبتصبح بلس دة بلعبا�سي)

لط فة بلشريكة بلجديدة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلس د) حصة من طرف  (100 ب ع) (-

حسن بملنص لي إلى بلس د بلحافظي)

بلس د) يصبح  بلرحمن،) بهذب  عبد 

بلشريك) بلرحمن  عبد  بلحافظي 

بلجديد.

على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 

لشركة) بلقان ن ة  بلصفة  مايلي:)

 AGROTERROIR( MAROC( «)EX(

ستأح 2) (:ORIENTAL( CAROUBE

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  من 

ذبت) شركة  إلى  بشريك  بحد 

مسؤ ل ة محد دة.
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قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د) بلسابق  بملسير  بسأقالة  (-
بلس د) تع ين  بملنص لي    حسن 
بلحافظي عبد بلرحمن كمسير جديد)

للشركة ملدة غير محددة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) بند 
لشركة) بلقان ن ة  بلصفة  مايلي:)
 AGROTERROIR( MAROC( «)EX(
ORIENTAL(CAROUBE:)شركة ذبت)

مسؤ ل ة محد دة.
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
في) بملحدد  بالجأماعي  بلرتسما2 
بلس دة) بين  يأ زع  دلهم  (100000
900)حصة   بلس د) بلعبا�سي لط فة)

بلحافظي عبد بلرحمن)100)حصة.
على) ينص  بلذي  (:11 لقم) بند 
عبد) بلحافظي  بلس د  تع ين  مايلي:)
ملدة) للشركة  بلرحمن كمسير جديد 

غير محددة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
839328- لقم) تحت  (2022 شتنبر)

.31862
238I

ORIEN.COMPTA

YABILADI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شالع محمد بلخامس حي 

بلحسني بركان، 60300، بركان 
بملغرب

YABILADI شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلسفلي حي بلأقدم لقم 08 زنقة 

22 بني دلبل - 60000 بني دلبل  جدة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
39897

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.YABILADI
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلغير-بلسأيربد  ) لحساب  بلبضائع 

بلأصدير.
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زنقة) (08 لقم) بلأقدم  حي  بلسفلي 
60000)بني دلبل  جدة) (- 22)بني دلبل)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: محمد) زل قي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د زل قي محمد عن بنه)ب()بني)

دلبل)60000) جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د زل قي محمد عن بنه)ب()بني)

دلبل)60000) جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (06 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1332.
239I

AMAFIDUS

أوحاكي باث
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

AMAFIDUS
128 بلكناني بملحمدية، 20650، 

بملحمدية بملغرب
ت حاكي باث شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 
ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي سفلي 
182 تجزئة بالمل بملحمدية - 20650 

بملحمدية بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.13893

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)25)تكأ 9ر)2021)تقرل حل)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
مبلغ) باث  ت حاكي  بل ح د  بلشريك 
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
تجزئة) (182 مقرها بإلجأماعي سفلي)
بملحمدية) (20650 (- بملحمدية) بالمل 

بملغرب نت جة 2):)إغالق نهائي.
سفلي) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
182)تجزئة بالمل بملحمدية)-)20650 

بملحمدية بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()بحمد بحقي   عن بنه)ب()
 02065 تجزئة بالمل بملحمدية) (182
)ة() كمصفي) بملغرب  بملحمدية 

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
سفلي) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

182)تجزئة بالمل بملحمدية
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 15 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

دجنبر)2021)تحت لقم)2610.
220I

fiduciairelaperformance

STE ALTA.AGROM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
 STE ALTA.AGROM

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 8 

مكرل شالع 8 حي بالمان مكناس 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57301

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (30

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ALTA.AGROM

غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع جم ع)

بملعدبت بلزلبع ة

بملقايضة

فريك .
 8 لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

مكناس) بالمان  حي  (8 شالع) مكرل 

50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: بلس دة نزهة قا�سي)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د م الي بحمد بملغالي):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() قا�سي  نزهة  بلس دة 

280)تجزئة بلرياض)2)م دلت)32350 

م دلت بملغرب.
بملغالي) بحمد  م الي  بلس د 
جم لة) تجزئة  (60 لقم) عن بنه)ب()

م دلت)32350)م دلت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بملغالي) بحمد  م الي  بلس د 
جم لة) تجزئة  (60 لقم) عن بنه)ب()

م دلت)32350)م دلت بملغرب.



19373 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3558.

221I

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

TRAITEUR EVENT D›OR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

12 بلحي بإلدبلي، زنقة تنجي 12، 

بلناظ ل، 62000، بلناظ ل بملغرب

TRAITEUR EVENT D›OR شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع دي 

فال زنقة 12 لقم 10 بناية بلخملي�سي 

- 62000 بلناظ ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22563

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (23

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRAITEUR EVENT D’OR
بملم ن) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 خدمات بلأم ين برخرى،)شربء) 9 ع)

شربء) 9 ع) بلطعام،) تقديم  معدبت 

منأجات بلديك ل،) جم ع بلخدمات)

بملأعلقة بالديك ل بلفعال ات..

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع دي)
فال زنقة)12)لقم)10)بناية بلخملي�سي)

- 62000)بلناظ ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: عالمي) خديجة  بلس دة 

بق مة)100)دلهم.

بلس د محمد عالمي):)500)بق مة)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة خديجة عالمي عن بنه)ب()
 30000 بلد ح) بنزيان  دلب  (22 لقم)

فاس بملغرب.
عن بنه)ب() عالمي  محمد  بلس د 
 30000 بلد ح) بنزيان  دلب  (22 لقم)

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عالمي  محمد  بلس د 
 30000 بلد ح) بنزيان  دلب  (22 لقم)

فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)01)شتنبر)

2022)تحت لقم)2285.
222I

MOGADOR BUSINESS CENTER

 AGRI CONTRACTING
SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة
MOGADOR BUSINESS CENTER
 Appartement(au 2eme(étage

 Avenue al Aqaba 5-250
 Essaouira، 44000، ESSAOUIRA

MAROC
 AGRI CONTRACTING SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة في 
بلطابق بلثاني لقم -5 250 شالع 

بلعقبة بلص يرة - 22000 بلص يرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6327

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 AGRI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.CONTRACTING SERVICES

دلبسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تنف ذ بملشاليع بملائ ة  بلزلبع ة

بالسأغالالت) إدبلة  في  مقا 2 

بلفالح ة

مقا 2 في بلبناء) برشغا2 بملخألفة

تاجر بملعدبت  بملنأجات بلزلبع ة)

بلزلبع ة) بلك ما يات  تاجر 

 برسمدة.

شقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شالع) (250  5- في بلطابق بلثاني لقم)

بلص يرة) (22000 (- بلعقبة بلص يرة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مدبح) حك م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() مدبح  حك م  بلس د 

 22000 بلص يرة) (1 بلبرج) (296

بلص يرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() مدبح  حك م  بلس د 

 22000 بلص يرة) (1 بلبرج) (296

بلص يرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)375.

223I

FIDELIO COMPTA

 GREEN HOUSE MAROC

FILAHA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

FIDELIO COMPTA

حي بلبطحاء، بملركز بلأجالي نادية، 

بلعمالة 2، بلطابق بر 2، بلشقة 1، 

20390، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 GREEN HOUSE MAROC

FILAHA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 59، شالع 

بلزلقط ني، إقامة بلزه ل، طابق6، 

شقة 18، - 28810 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.522719

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

بملؤلخ في)07)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

إقامة) بلزلقط ني،) شالع  (،59«

بلزه ل،)طابق6،)شقة)18،)-)28810 

»بملركب) إلى) بملغرب«) بلب ضاء) بلدبل 

ب الد) م  ص.) ت.) ف.) غ.) بلصناعي 

صالح،)تجزئة لقم)116،)ب سك لة،)-)

27182)بلدبل بلب ضاء)بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839129.

222I

YOUNESS BENMOUSSA

CHERAYON TRANS
إعالن مأعدد بلقربلبت

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي بلنهضة 2 لقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15200

CHERAYON TRANS »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة 
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ذبت بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: حي 

بلجديد بل ك 01 لقم 26 ت فلت 
15200 ت فلت بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.785
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)30)غشت)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

بلذي) قربل لقم تف يت بلحصص:)
ينص على مايلي:)تف يت)1000)حصة)
مسع دة) بلس دة  من  بجأماع ة 
بمليرب ي لفائدة بلس دة بسرير فاطمة)

بلزهربء.
(: قربل لقم إضافة هدف إجأماعي)
نقل بلبضائع) بلذي ينص على مايلي:)

لحساب بلغير.))
تع ين) مسيرة    إقالة  لقم  قربل 
مسيرة جديدة:)بلذي ينص على مايلي:)
بمليرب ي  ) مسع دة  بلس دة  إقالة 
تع ين بلس دة بسرير فاطمة بلزهربء)
جم ع) مع  للشركة  جديدة  مسيرة 

بلصالح ات
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
نقل) للشركة:) بالجأماعي  بلهدف 
نقل) (/ بلغير) لحساب  بالشخاص 
بالشغا2) (/ بلغير) لحساب  بلبضائع 

بملخألفة ب  بلبناء
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس دة) يلي:) كما  بملا2  لتس  ت زيع 
حصة) (1000 بلزهربء) فاطمة  بسرير 

بجأماع ة
على) ينص  بلذي  (:8 لقم) بند 
مايلي:)مساهمة بلشريك في لبس ما2)

بلشركة نقذب بمبلغ)100000)دلهم
على) ينص  بلذي  (:21 لقم) بند 
طرف) من  بلشركة  بدبلة  مايلي:)

بلس دة بسرير فاطمة بلزهربء
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بت فلت بأاليخ)

2022)تحت لقم)289.

225I

JAMOUD ETUDES ET CONTROLE

جاموض للدراسات و املراقبة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 JAMOUD ETUDES ET
CONTROLE

حي تين عدي بيت عميرة بشأ كة 
بيت باها، 87052، بكادير بملغرب
جام ض للدلبسات   بملربقبة 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل تين 
عدي عال2 بيت عميرة بشأ كة بيت 

باها - 87052 ب  كرى بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
26899

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

جام ض للدلبسات   بملربقبة.
دلبسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملشاليع   ت فير بملربقبة   بملساعدة)

بلأقن ة.
د بل تين) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
عدي عال2 بيت عميرة بشأ كة بيت)

باها)-)87052)ب  كرى بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
جم ض عن بنه)ب() بلس د زكرياء)
بيت عميرة بشأ كة بيت باها)87052 

ب  كرى بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

جم ض عن بنه)ب() بلس د زكرياء)

بيت عميرة بشأ كة بيت باها)87052 

ب  كرى بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (19 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1803.

226I

SYOHIR TD SARL

 SOCIETE ANOUAR PRESSE

SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

SYOHIR TD SARL

 BNI(SNOUSS(JBEL(OUKIYA،

34050، TAOUNATE(MAROC

 SOCIETE ANOUAR PRESSE

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

ياسم نة بلقرية تا نات حي ياسم نة 

قرية با محمد 32050 تا نات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2171

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 SOCIETE ANOUAR PRESSE

.SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)بلطباعة.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
ياسم نة بلقرية تا نات حي ياسم نة)
قرية با محمد)32050)تا نات بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 STE( PRESSE( :( 1.000 بلشركة)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بق مة) (1000 (: بلس د بن بل عنبرة)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بن بل عنبرة عن بنه)ب()قرية)

با محمد)32050)تا نات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عنبرة بن بل عن بنه)ب()قرية)

با محمد)32050)تا نات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأا نات بأاليخ)

2022)تحت لقم)297.

227I

بئأمان ة ف دبكا،)شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

GOLD DEA AUSTRALIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بئأمان ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعرك ب لقم 7722-01 
صند ق بلبريد لقم 126، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
GOLD DEA AUSTRALIA شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلسالم 
شالع سمام ت لقم 23 - 73000 

بلدبخلة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
16059
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2020 غشت) (05

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 GOLD(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.DEA AUSTRALIA

تر9 ة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 بسأغال2 بالستزلبع بلبحري  تر9 ة)

بملحال  تر9 ة بلرخ يات  تر9 ة برح اء)

بملائ ة  بستزلبع برعشاب بلبحرية.

بملائ ة،) تر9 ة) برح اء) تر9 ة  (-

بملحاليات،) برسماك،) تر9 ة 

بملائ ة،) بالستزلبع) برح اء)  تر9 ة 

برعشاب) بلعش بئي،) بستزلبع 

بلبحرية،) بإلنأاج،) بلأجهيز)

 بلتس يق)؛.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 -  23 لقم) سمام ت  شالع  بلسالم 

73000)بلدبخلة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د خالد  زين):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() خالد  زين  بلس د 

حي) (2 2شقة) ض عة ببر ط ن عمالة)

بلربحة)20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() خالد  زين  بلس د 

حي) (2 2شقة) ض عة ببر ط ن عمالة)

بلربحة)20000)بلدبخلة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 25 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

غشت)2020)تحت لقم)639/2020.

228I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

س ش ل
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
ت س ع نشاط بلشركة)

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

س ش 2

 شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي د بل  لد 

ب علي بني سمير  بدي زم 25350 

 بدي زم بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.1299

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

تجالة في بلحفريات

تلأصدير  بإلسأيربد.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)86/2022.

229I

CABINET BENSOUSSI

EL HARCHI NEGOCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC

EL HARCHI NEGOCE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 39 س تي 

ل ج ت ساحة بلس يد شالع م الي 

هشام - 90000 طنجة بملغرب

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.112677
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 05)غشت) بملؤلخ في)
 EL شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
مبلغ لتسمالها) (HARCHI NEGOCE
مقرها) دلهم  عن بن  (20.000
ساحة) ت  ل ج  س تي  (39 بإلجأماعي)
بلس يد شالع م الي هشام)-)90000 
بالزمة) (: (2 نت جة  بملغرب  طنجة 

بالقأصادية.
  حدد مقر بلأصف ة ب)39)س تي)
م الي) شالع  بلس يد  ساحة  ت  ل ج 

هشام)-)90000)طنجة بملغرب.)
  عين:

بلحر�سي  ) كما2  بلس د)ة()
بلفن دق) (93100 بلفن دق) عن بنه)ب()

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10665.
250I

ADVALORIS 

 MARKET INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

 MARKET INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 
لقم81,طابق 1 زنقة بلهدهد

 بلدبل بلب ضاء - 20000 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.229035
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (26 في) بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
 MARKET INTELLIGENCE
لتسمالها) مبلغ  (TECHNOLOGIES
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
زنقة) (1 لقم81,طابق) بإلجأماعي 
بلهدهد بلدبل بلب ضاء)-)20000)بلدبل)
تربجع) (: (2 نت جة  بملغرب  بلب ضاء)

بلنشاط بلأجالي
ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
بلدبل) بلهدهد  زنقة  (1 لقم81,طابق)
بلب ضاء) بلدبل  (20000 (- بلب ضاء)

بملغرب.)
  عين:

بالدلي�سي) بل  بي  عالء) بلس د)ة()
 3 زنقة مل ية طابق) (17   عن بنه)ب()
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20000 بنفا)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)839220.
251I

conseils sarl

TELEMARKETING TANGER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

conseils sarl
شالع لبنان بقامة يامنة 1 مكأب 
لقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب
 TELEMARKETING TANGER

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 132 زنقة 
فاس بقامة دينا بلطابق 2 لقم 7 - 

90000 طنجة بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

81867

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2017 تبريل) (02

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TELEMARKETING TANGER

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالتصا2.

عن بن بملقر بالجأماعي):)132)زنقة)

 -  7 لقم) (2 فاس بقامة دينا بلطابق)

90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: بلس دة بشربق بلد بد�سي)

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلد بد�سي) بشربق  بلس دة 

بد ن) بلسقاية  لبس  حي  عن بنه)ب()

لقم)90050)بص لة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عم مي) بلصمد  عبد  بلس د 

برس ل ن) (08001 بسبان ا) عن بنه)ب()

بسبان ا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ماي) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2017)تحت لقم)181932.

252I

AGC CONSULTING

تنڢسأ لبما

INVESTORAMA 
شركة بملساهمة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

AGC CONSULTING
250، زب ية شالع م الي ي سف 
 9 لد ، بلطابق 2، شقة 11، 
20020، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 INVESTORAMA تنڢسأ لبما
شركة بملساهمة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية 
شالع عبد هللا كن ن  زنقة تبي 

جرير بلطبري، تسن م بالز، عمالة 
»إ« بلطابق بر 2، مكأب لقم 8 - 

90060 طنجة بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.73271

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)07)ي ل  ز)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»زب ية شالع عبد هللا كن ن  زنقة تبي)
جرير بلطبري،)تسن م بالز،)عمالة)»إ«)
بلطابق بر 2،)مكأب لقم)8 - 90060 
»زب ية شالع عبد) إلى) طنجة بملغرب«)
بلطبري،) تبي جرير  هللا كن ن  زنقة 
مكأب لقم) »إ«،) عمالة) تسن م بالز،)

G - 90060)طنجة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)25856.
253I

CCE SERVICES

LES AMIS LUXE COUTURE
شركة بلأضامن

حل شركة

CCE SERVICES
بلرقم 192 تجزئة بل فا بلطابق 
بلثاني شقة لقم 9، 28820، 

بملحمدية بملغرب
 LES AMIS LUXE COUTURE

شركة بلأضامن)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلفأح 1 بل ك 13 بلرقم 91 س دي 

م �سى بملجد ب - 0000 بملحمدية 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.20929
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 22)شتنبر) بملؤلخ في)
 LES AMIS LUXE بلأضامن) شركة 
COUTURE)مبلغ لتسمالها)100.000 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
 91 بلرقم) (13 بل ك) (1 تجزئة بلفأح)
 0000 (- بملجد ب) م �سى  س دي 
إجماع) (: (2 نت جة  بملغرب  بملحمدية 
تصف ة) على  بلشركاء) م بفقتهم 

بلشركة.
تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
س دي) (91 بلرقم) (13 بل ك) (1 بلفأح)
بملحمدية) (0000 (- بملجد ب) م �سى 

بملغرب.)
  عين:

باضاك  ) لحسن  بلس د)ة()
زنقة) لكربكة  اللة  د بل  عن بنه)ب()
 0000 بملجد ب) م �سى  س دي  (5
)ة() كمصفي) بملغرب  بملحمدية 

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1923.
252I

مكأب ب قسري ي سف للخدمات بالدبلية  )

بلقنصل ة

 STE EL MOUSSAOUI
IMPORT EXPORT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تع ين مسير جديد للشركة

مكأب ب قسري ي سف للخدمات 
بالدبلية   بلقنصل ة

حي ب الد ببربه م زنقة 9 لقم 22 
بلناظ ل بلناظ ل، 62000، بلناظ ل 

بملغرب
 STE EL MOUSSAOUI IMPORT

EXPORT شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بسغل ب بني س دب2 بلجبل بلناظ ل - 

62000 بلناض ل بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.12539

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 25)غشت) بملؤلخ في)

 EL بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

HILALI SAMIR)كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)2286.

255I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

وارضان مانجمانت و 

كونسيلتينڭ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME(ETAGE(N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 بلضان مانجمانت   ك نس لأينڭ 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

اللة بل اق ت زنقة م حا ب  حم ب 

إقامة بلجاسم بلطابق بلرببع لقم 

10 - 20000 بلدبلبلب ضاء بململكة 

بملغر9 ة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556511



19377 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):) بلضان)

مانجمانت   ك نس لأينڭ.

غرض بلشركة بإيجاز):)نصائح في)

بلتس ير.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

حم ب) ب   م حا  زنقة  بل اق ت  اللة 

لقم) بلرببع  بلطابق  بلجاسم  إقامة 

بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000  -  10

بملغر9 ة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د عبد بلحق  بلضان):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د عبد بلحق  بلضان):)1.000 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلحق  بلضان) عبد  بلس د 
09)زنقة صاف ب طابق) عن بنه)ب()لقم)

بلدبلبلب ضاء) بملستشف ات  حي  (03

بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000

بملغر9 ة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلحق  بلضان) عبد  بلس د 
09)زنقة صاف ب طابق) عن بنه)ب()لقم)

بلدبلبلب ضاء) بملستشف ات  حي  (03

20000)بلدبلبلب ضاء)بململكة بملغر9 ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839117.

256I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

تيكپيلس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME(ETAGE(N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

ت كپ لس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

اللة بل اق ت زنقة م حا ب  حم ب 

إقامة بلجاسم بلطابق بلرببع لقم 

10 - 20000 بلدبلبلب ضاء بململكة 

بملغر9 ة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

552689

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (29

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ت كپ لس.

غرض بلشركة بإيجاز):)خدمات في)

بملعل م ات)

بالجملة) بلسلع  بسأيربد  9 ع 

 بلأقس ط.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

حم ب) ب   م حا  زنقة  بل اق ت  اللة 

لقم) بلرببع  بلطابق  بلجاسم  إقامة 

بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000  -  10

بملغر9 ة.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلب شتي) بشرف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بشرف بلب شتي عن بنه)ب()

إقامة لياض بلبرن �سي مج سكن ة)10 

عمالة)3)شقة)9)بهل بلغالم بلب ضاء)

بململكة) بلدبلبلب ضاء) (20000

بملغر9 ة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بشرف بلب شتي عن بنه)ب()

إقامة لياض بلبرن �سي مج سكن ة)10 

عمالة)3)شقة)9)بهل بلغالم بلب ضاء)

20000)بلدبلبلب ضاء)بململكة بملغر9 ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836828.

257I

SAMIR FIDUCIAIRE

 AUTO ECOLE ERRACHIDIA
TAFILALT SABRINE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME(ETAGE, VN,، 50000،

MEKNES MAROC

 AUTO ECOLE ERRACHIDIA

 TAFILALT SABRINE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 

8، شقة 2، بل ك س إ 3، بملنتزه 

1، مجاط مكناس 50000 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57313

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 AUTO(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها
 ECOLE ERRACHIDIA TAFILALT

.SABRINE
س الة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعل م.
عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملنتزه) (،3 إ) س  بل ك  (،2 شقة) (،8
مكناس) (50000 مكناس) مجاط  (،1

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
250)حصة) بلس د عال2 بزليقي):)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة زهرة عاق ل):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بزليقي) منأصر  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلس د محمد بمين بزليقي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بزليقي  عال2  بلس د 
بلنرجس01،) بلنع م07،) (،26 لقم)

مكناس)50000)مكناس بملغرب.
عن بنه)ب() عاق ل  زهرة  بلس دة 
بلنرجس1،) بلنع م7،) (،26 لقم)

مكناس)50000)مكناس بملغرب.
عن بنه)ب() بزليقي  منأصر  بلس د 
عمالة باء6،)شقة)1،)مكرل بملنص ل1،)

مكناس)50000)مكناس بملغرب.
بزليقي) بمين  محمد  بلس د 
بلنع م07،) (،26 لقم) عن بنه)ب()
بلنرجس01،)مكناس)50000)مكناس)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
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عن بنه)ب() بزليقي  عال2  بلس د 

بلنرجس01،) بلنع م07،) (،26 لقم)

مكناس)50000)مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)3576.
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GIANT LINK

GIANT LINK

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ت س ع نشاط بلشركة)

GIANT LINK

 IMM 20 RUE(JARIR(AVENUE

 ALLAL BEN ABDELLAH VN,FES

 IMM 20 RUE(JARIR(AVENUE

 ALLAL(BEN(ABDELLAH(VN,FES،

30000، FES(MAROC

GIANT LINK شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 IMM 20 عن بن مقرها بالجأماعي 

 RUE JARIR AVENUE ALLAL BEN

 ABDELLAH(VN,FES(FES 30000

.FES MAROC

ت س ع نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.33905

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ي ن  ) (27 في) بملؤلخ 

نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

 D é v e l o p p e m e n t

 informatique ITO, Conseil et

.formation, Import-export

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

غشت) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3279.

259I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 SOCIETE DE PESAGE DES
BONNES ROUTES SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
323 شالع محمد بلخامس لقم 5 
بلطابق بلثالث بني مال2، 23000، 

بني مال2 بملغرب
 SOCIETE DE PESAGE DES

 BONNES ROUTES SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي كلم2 

,طريق بلفق ه بن صالح ,بلحمري 
,س دي جابر, بني مال2 - 23000 بني 

مال2 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
13207

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIETE DE PESAGE DES

.BONNES ROUTES SARL AU
بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)
ميزبن عم مي)-)خدمات  زن بملركبات)
بلأجالية  بلبضائع)-)جم ع بلخدمات)

بملأعلقة بال زن..
كلم2  (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
,بلحمري) صالح) بن  بلفق ه  ,طريق 
,س دي جابر,)بني مال2)-)23000)بني)

مال2 بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ليحان) محمد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ليحان  محمد  بلس د 
 25 بلحي بالدبلي شالع بلطائف لقم)

23000)بني مال2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ليحان  محمد  بلس د 
 25 بلحي بالدبلي شالع بلطائف لقم)

23000)بني مال2 بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)930.
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م ثقة

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

إعالن مأعدد بلقربلبت

م ثقة
بلدبل بلب ضاء، 18مكرل، ملأقى 
زنقة بمستردبم  زنقة بر كس ل 

إقامة سالة ›‹س«، مرس بلسلطان، 
20290، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 3، 
كازب بليزبنس، لقم 2 - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.136867

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)02)فبربير)2019

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 PTIT CALIN“(:تغ ير بسم بلشركة إلى

”SENIOR PRIVE
ينص) بلذي  (:2 لقم) قربل 
تسم ة) إنشاء) مايلي:) على 
 CASABLANCA“ تجالية:)
 INTERNATIONAL ACADEMY

” PRIVE

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
 PTIT CALIN« بلتسم ة بالجأماع ة)

 .”SENIOR PRIVE
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2019)تحت لقم)693675.

261I

ف ديأاك  ش م م

شالع بمبالك بلبكاي لقم 03 
حي بالدبلي بلناظ ل

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
تف يت حصص

فيديتاكو ش م م
شالع م الي علي بلشريف لقم 13 
لعري بلش خ، 62000، بلناظ ل 

بملغرب
شالع بمبالك بلبكاي لقم 03 حي 

بالدبلي بلناظ ل 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بمبالك بلبكاي لقم 03 حي بالدبلي 
بلناظ ل - 62000 بلناظ ل بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.12905
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (20 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
صل حة عامر) )ة() تف يت بلس د)
 100 حصة بجأماع ة من تصل) (30
حصة لفائدة بلس د))ة()م �سي عامر)

بأاليخ)20)شتنبر)2022.
صل حة عامر) )ة() تف يت بلس د)
 100 حصة بجأماع ة من تصل) (30
حصة لفائدة بلس د))ة()م م نة عامر)

بأاليخ)20)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2269.

262I
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STE ARSALAN CHAOUIA

STE VITA FITNESS CLUB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
إنشاء)فرع تابع للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شالع بلجيش بمللكي حي بملعطي لقم 
 SETTAT ،26000 ،823 163 ص.ب

MAROC
STE VITA FITNESS CLUB شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بل جدبن لقم 03 - 26000 سطات 

بملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.5699

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)16)شتنبر)2022)تقرل إنشاء)
( (- فرع تابع للشركة تحت بلتسم ة)
بلكائن بالعن بن تجزئة بل جدبن لقم)
12 - 26000)سطات بملغرب   بملسير)

من طرف بلس د)ة()س فير بملهدي.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بالبأدبئ ة بسطات بأاليخ)

2022)تحت لقم)1267/22.
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- CABINET D’OPTIQUE ETTOUIZI - SARL AU

 CABINET D’OPTIQUE
ETTOUIZI

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 CABINET D’OPTIQUE
- ETTOUIZI - SARL(AU

 N° 15, RUE(SIDI(LHADI(BEN
 AISSA-SECTEUR 4 KARIA-SALE،

11040، SALE(MAROC
 CABINET D’OPTIQUE

ETTOUIZI شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 15 
شالع س دي بلهادي بن عي�سى، 

قطاع 2 بلقرية سال - 11000 سال 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

36725

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 فبربير) (07

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 CABINET D’OPTIQUE (:

.ETTOUIZI

غرض بلشركة بإيجاز):)•)

تخصائي بصريات بلنظالبت

بلل بزم  ) جم ع  ب ع  (•

بإلكسس بلبت بملأعلقة بالبصريات.
 15 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

شالع س دي بلهادي بن عي�سى،)قطاع)

2)بلقرية سال)-)11000)سال بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلأ يزي) هاجر  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلأ يزي عن بنه)ب() بلس دة هاجر 
بلصفاء) حي  بسك كم  زنقة  بد  (22

بلقرية سال)11000)سال بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلأ يزي عن بنه)ب() بلس دة هاجر 
بلصفاء) حي  بسك كم  زنقة  بد  (22

بلقرية سال)11000)سال بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (19 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39561.
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SSODEFER DE DETROIT

SODEFER DE DETROIT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

صـــ دفـــ ــر بلــبــ غـــاز

بملنطقة بلصناع ة كزناية لقم 292 

ص.ب 12565 طنجة بلبربنص 

طــنــحــة، 90100، طــنــحــة بملغرب

SODEFER DE DETROIT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة كزناية لقم 292 ص.ب 
لقم 12565 طنجة بلبربنص 90100 

طنجة بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.23219

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 18)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()دبــــ ن)

عبد بلرحمان كمسير آخر

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257838.
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SSODEFER DE DETROIT

SODEFER DE DETROIT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

صـــ دفـــ ــر بلــبــ غـــاز

بملنطقة بلصناع ة كزناية لقم 292 

ص.ب 12565 طنجة بلبربنص 

طــنــحــة، 90100، طــنــحــة بملغرب

 SODEFER DE DETROIT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة كزناية لقم 292 ص ب 
لقم 12565 طنجة بلبربنص 90100 

طنجة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

23219

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (18 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
دب ن) بلعربي  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (8.218

)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (8.218

سع د دب ن بأاليخ)18)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257838.
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ZHAR AHMED

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

ANDALOUS PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

ZHAR AHMED

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA، 30030،

FES MAROC

 GROUPE SCOLAIRE FAJR AL

ANDALOUS PRIVE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلقطعة 
لقم 39 ب تجزئة بملنتزه 2 طريق 

مكناس فاس - 30090 فاس بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.62661

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

محمد هشامي) )ة() تف يت بلس د)

166)حصة بجأماع ة من تصل)500 

)ة()عبد بلرف ع) حصة لفائدة بلس د)

ملربني عل ي بأاليخ)23)شتنبر)2022.

بل بحد) عبد  )ة() بلس د) تف يت 

حصة) (167 بلبلغ تي) بلعل ي 

حصة) (500 تصل) من  بجأماع ة 

عبد بلرف ع ملربني) )ة() لفائدة بلس د)

عل ي بأاليخ)23)شتنبر)2022.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5159/2022.
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SODEFER

SODEFER

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

SODEFER

 ZONE INDUSTRIELLE AIN

 DALIA(KBIRA(KM 25 TANGER،

90100، طــنــجــة بملغرب

SODEFER شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة عين بلدبل ة بلكبيرة كلم 

25 طنجة 90100 طنجة بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.12287

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (18 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

دب ن) سع د  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (5.251

8.000)حصة لفائدة بلس د))ة()عبد)

شتنبر) (18 بأاليخ) دب ن  بلرحمان 

.2022

دب ن) بلعربي  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (2.729

8.000)حصة لفائدة بلس د))ة()عبد)

شتنبر) (18 بأاليخ) دب ن  بلرحمان 

.2022

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257839.

268I

TIFARDINE

TIFARDINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TIFARDINE
 quartier abidar ait ourir

 Marrakech، 40050، Marrakech
Maroc

TIFARDINE شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي تب ضال 
تيت ت لير مربكش مربكش 20050 

تيت ت لير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

128909
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TIFARDINE
برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعم م ة.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
مربكش) مربكش  ت لير  تيت  تب ضال 

20050)تيت ت لير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() زي ض  محمد  بلس د 
حي تب ضال تيت ت لير مربكش)20050 

تيت ت لير بملغرب.
عن بنه)ب() زي ض  هشام  بلس د 
حي تب ضال تيت ت لير مربكش)20050 

تيت ت لير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() زي ض  محمد  بلس د 
حي تب ضال تيت ت لير مربكش)20050 

تيت ت لير بملغرب)
عن بنه)ب() زي ض  هشام  بلس د 
حي تب ضال تيت ت لير مربكش)20050 

تيت ت لير بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139391.
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fidlix(sarlau

GROUPE KARAM HAJI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fidlix(sarlau
شالع عمر بن عبد بلعزيز ببربج دبي 

بل ك E مكأب لقم 3 بلعربئش، 
92000، بلعربئش بملغرب

GROUPE KARAM HAJI شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
شعبان 2 لقم 726 بقامة هدى - 

92000 بلعربئش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7127

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GROUPE KARAM HAJI
تس ير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأخزين)  تشغ ل  بدبلة  حدة 

 بلأبريد
بلأصدير  بالسأيربد

منعش عقالي.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- هدى) بقامة  (726 لقم) (2 شعبان)

92000)بلعربئش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: حاجي) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() حاجي  محمد  بلس د 
بقامة) (726 لقم) (2 شعبان) تجزئة 

هدى)92000)بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() حاجي  محمد  بلس د 
بقامة) (726 لقم) (2 شعبان) تجزئة 

هدى)92000)بلعربئش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)1021.

270I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

JAB SOLTAN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 82

 2BOULEVARD RAYAUME
 D‹ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D‹ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
JAB SOLTAN شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

جم لة س دي عبد بمل من لقم 13 
بلطابق بالل�سي محل ب طنجة طنجة 

90000 طنجة بملغرب.
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حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.72217
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 05)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
JAB SOLTAN)مبلغ) بلشريك بل ح د)
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
جم لة) تجزئة  بإلجأماعي  مقرها 
بلطابق) (13 س دي عبد بمل من لقم)
بالل�سي محل ب طنجة طنجة)90000 
بفالس) (: (2 نت جة  بملغرب  طنجة 

بلشركة.
تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 13 لقم) بمل من  عبد  جم لة س دي 
بلطابق بالل�سي محل ب طنجة طنجة)

90000)طنجة بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()محمد جابر   عن بنه)ب()
حي بلنزبهة زنقة س دي عبد بمل من)
لقم)13)طنجة)90000)طنجة بملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
مكأب) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بلطابع   بلتسج ل بطنجة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10679.
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HAWK SOLUTION COMPANY

باست إليك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

HAWK SOLUTION COMPANY
 AMAL 2 RUE 14 IMM 2 ETG 3
 BUREAU 8 SIDI(BERNOUSSI
 CASA، 20160، CASABLANCA

MAROC
باست إل ك شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي برمل 
2 زنقة 12 عمالة 2 طابق 3 مكأب 

8 س دي برن �سي بلدبل بلب ضاء 
20160 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556625

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
باست) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

إل ك.
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مأن عة،)تعما2 بناء،)تجالة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)حي برمل)
مكأب) (3 طابق) (2 عمالة) (12 زنقة) (2
بلب ضاء) بلدبل  برن �سي  س دي  (8

20160)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلطاهري) حم د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د حم د بلطاهري عن بنه)ب()
بد بل تغب لة عين عأ ق تمالة بطاقة)
تمالة) (MC112715 12000 بل طن ة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د حم د بلطاهري عن بنه)ب()
بد بل تغب لة عين عأ ق تمالة بطاقة)
تمالة) (MC112715 12000 بل طن ة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839291.

272I

global audit partners

GWALA MOROCCO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

global audit partners
شالع بلحسن بلثاني، مدبل 1، سانت 

إكس 9يري  شالع عال2 بلفا�سي، 
بلطابق 3، شقة 19، 20000

 بلدبل بلب ضاء بملغرب
GWALA MOROCCO شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 13 شالع 

تحمد بملججاتي، إقامة ليزبلب 
بلطابق 1 لقم 8 حي بملعالف - 
20370 بلدبل بلب ظاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557131

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GWALA MOROCCO
تصم م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 تنف ذ بلبرمج ات  حل 2 تكن ل ج ا)

بملعل مات.
 13 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
إقامة ليزبلب) شالع تحمد بملججاتي،)
بلطابق)1)لقم)8)حي بملعالف)-)20370 

بلدبل بلب ظاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 GWALA( INC( :( 1.000 بلشركة)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() (GWALA INC بلشركة)

ديال ير)651)ن بر د  بسع ن   كاسل)

19709)ن   كاسل بل اليات بملأحدة.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() تبع ز  مصعب  بلس د 

 2 9بلطابق) شقة) سالة  تجزئة  (15

50000)مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839862.
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2S COMPTE

 EL OUHABI HABCHI

SWITZERLAND
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD، 25060،

BOUJAAD MAROC

 EL OUHABI HABCHI

SWITZERLAND شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز بني 

بأا  - 25060 تبي بلجعد بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

579

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 EL OUHABI HABCHI (:

.SWITZERLAND
غرض بلشركة بإيجاز):)

-1)برشغا2 بملخألفة
-2)بإلستربد   بلأصدير

-3)بلأجالة.
:)مركز بني) عن بن بملقر بالجأماعي)

بأا )-)25060)تبي بلجعد بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: بلحك م) عبد  بل هابي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلحك م) عبد  بل هابي  بلس د 
تبي) (25060 مركز بني بأا ) عن بنه)ب()

بلجعد بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلحك م) عبد  بل هابي  بلس د 
تبي) (25060 مركز بني بأا ) عن بنه)ب()

بلجعد بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلجعد  بابي  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)85.
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SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 MAINTENANCE
ASSISTANCE PLUS SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد بمل من 69 بلض بلصغير، 
بلطابق بلثاني، 28800، بملحمدية 

بملغرب
 MAINTENANCE ASSISTANCE

 PLUS SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بملسيرة بقامة ك سطا ديل ص 2 

بلطابق 2 بلشقة بلرقم 21 - 28800 

بملحمدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

31531

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 MAINTENANCE ASSISTANCE

.PLUS SARL AU

-إدبلة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالعما2

-ص انة بملباني مأعددة بلأقن ات)

 مأعددة بلخدمات

-بلدلبسة  بإلدبلة  بلجد لة

-حربسة  تمن بلبستنة  بلنظافة.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ص 2) ديل  ك سطا  بقامة  بملسيرة 

بلطابق)2)بلشقة بلرقم)21 - 28800 

بملحمدية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: تحج ج) تمين  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() تحج ج  تمين  بلس د 
ب سك لة) لقم16) بدن  كال ف لن ا 
بلدبلبلب ضاء) (27182 بلن بصر)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() تحج ج  تمين  بلس د 
ب سك لة) لقم16) بدن  كال ف لن ا 
بلدبلبلب ضاء) (27182 بلن بصر)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1939.
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THE OFFICE

 LE MAITRE DES PIECES
AUTO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
 LE MAITRE DES PIECES AUTO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 119 شالع 
عبدبمل من بلطابق 02 لقم 18 بلدبل 

بلب ضاء 200000 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556763

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MAITRE DES PIECES AUTO
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تصدير قطع غ ال بلس البت.

 119 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

لقم) (02 بلطابق) عبدبمل من  شالع 

بلدبل) (200000 بلب ضاء) بلدبل  (18

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 50.000 (: بلس د بلد ي�سي طالق)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د كريم عبد بلحق):)50.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: طالق) بلد ي�سي  بلس د 

بق مة)100)دلهم.

 500 (: بلحق) عبد  كريم  بلس د 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلد ي�سي طالق عن بنه)ب()

2)لقم) 3)عمالة) ديال برندلس ع ج ه)

بلب ضاء) بلن بصر  ب سك لة  (19

200000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلس د كريم عبد بلحق عن بنه)ب()

 235 32)ب عمالة) ج) (2 إقامة بلفأح)

لقم)18) لد تحمد دبل ب عزة بلن بصر)

200000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلد ي�سي طالق عن بنه)ب()

2)لقم) 3)عمالة) ديال برندلس ع ج ه)

بلب ضاء) بلن بصر  ب سك لة  (19

200000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب

بلس د كريم عبد بلحق عن بنه)ب()

 235 32)ب عمالة) ج) (2 إقامة بلفأح)

لقم)18) لد تحمد دبل ب عزة بلن بصر)

200000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839312.
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STE FIDMEK

SUPER PLANCHER
إعالن مأعدد بلقربلبت

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14،

50050، Meknes(Maroc

SUPER PLANCHER »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بيت 

مرغاد بيت يعزم بك لبي - 51050 

بك لبي بململكة بملغر9 ة.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.38187

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)20)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

حصص:) -1تف يت  لقم) قربل 

مايلي:) على  ينص  بلذي 

تف يت) تم  -1بأاليخ20/08/2022)

بلس دة) طرف  من  حصة  (16000

من) حصة  كريمة  6000) دلقا ي 

طرف بلس دة دلقا ي هناء)بلى بلس د)

 22000 دلقا ي علي بي ما مجم عه)

حصة
قب 2) مسير    -2تع ين  لقم) قربل 

على) ينص  بلذي  مسيرة:) بسأقالة 

علي) دلقا ي  بلس د  -2تع ين  مايلي:)

 SUPER PLANCHER(كمسير لشركة
دلقا ي) بلس دة  بسأقالة  قب 2    

كريمة من تس ير بلشركة

تعديل) -3تح ين    لقم) قربل 

مايلي:) على  ينص  بلذي  (: بلفص 2)

تغ ير) تم  بملأخدة  للقربلت  -3نت جة 
بلقان ن) من  بلفص 2   تح ين 

بالسا�سي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

حصص بلشركة

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

لبسما2 بلشركة.

بند لقم)9:)بلذي ينص على مايلي:)

تس ير بلشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3221.
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Maroc(fiduciaire(partenaire

READY TO GO CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

Maroc(fiduciaire(partenaire

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA Maroc

READY TO GO CAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 212 

لياض بلسالم بملحمدية - 20880 

بملحمدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22225

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2016 ي ن  ) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 READY(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.TO GO CAR

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل)212 

 20880 (- بملحمدية) بلسالم  لياض 

بملحمدية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة ل9اب بنمير):)1.000)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

حي) بلس دة ل9اب بنمير عن بنه)ب()
 20880 بملحمدية) (1675 بلفالح لقم)

بملحمدية بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
حي) بلس دة ل9اب بنمير عن بنه)ب()
 20880 بملحمدية) (1675 بلفالح لقم)

بملحمدية بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تحت) (- بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

لقم)-.
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FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

مداح كار
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050،  جدة بملغرب
مدبح كال شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 72 شالع 
 Ahfir 63050 - محمد 5 بحفير

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.5701

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 شتنبر) (08 في) بملؤلخ 

حل مدبح كال شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

 5 شالع محمد) (72 مقرها بإلجأماعي)

بحفير)-)Ahfir 63050)بملغرب نت جة)

لضعف لقم بملعامالت.

  عين:

بلس د)ة()محمد مدبح   عن بنه)ب()

د بلال الد بلبالي بغبا2)63050)تحفير)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)08)شتنبر)2022) في)72)شالع)

تحفير) (63050 (- بحفير) (5 محمد)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (08 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)520.
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Agence Fiduciaire BASMA COM

SOUSSI NET
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

شالع محمد بلخامس،20 

إقامة دن ا،بلجناح ب،بلطابق 

بلخامس،بلرقم 22، 90020، طنجة 

بملغرب

SOUSSI NET شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 

شالع عم   بن بلعاص،بلطابق 

بلثالث،بلرقم 26 - 90020 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

122285

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2021 تكأ 9ر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOUSSI NET

تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تجهيزبت بإلعالم ات.
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 29 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلعاص،بلطابق) بن  عم    شالع 
طنجة) (90020  -  26 بلثالث،بلرقم)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس دة ن لة بلس �سي):)50)حصة)

بق مة)1.000)دلهم للحصة.
 50 (: بلس دة بلسعدية بلس �سي)

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة ن لة بلس �سي عن بنه)ب()
بلد حة،بلطابق) بل من،إقامة  زنقة 
طنجة) (90060 بر 2،بلشقة8 

بملغرب.
بلس �سي) بلسعدية  بلس دة 
بلنهضة،بلرقم69  تجزئة  عن بنه)ب()

90060)طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة ن لة بلس �سي عن بنه)ب()
بلد حة،بلطابق) بل من،إقامة  زنقة 
بر 2،بلشقة8 90060)طنجة بملغرب
بلس �سي) بلسعدية  بلس دة 
بلنهضة،بلرقم69  تجزئة  عن بنه)ب()

90060)طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
دجنبر) (06 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2021)تحت لقم)228627.
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G.MAO.CCF

 STE ISOTHERME
INDUSTRIEL FES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 22

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

 STE ISOTHERME INDUSTRIEL
FES شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلقطعة 

266 بلنماء بنس دة فاس بلقطعة 

266 بلنماء بنس دة فاس 30000 

فاس بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28567

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 16)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 STE ISOTHERME بلشريك بل ح د)

لتسمالها) مبلغ  (INDUSTRIEL FES

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بلنماء) (266 بلقطعة) بإلجأماعي 

بلنماء) (266 بلقطعة) فاس  بنس دة 

بملغرب) فاس  (30000 فاس) بنس دة 

نت جة 2):)تشط ب.

  حدد مقر بلأصف ة ب بلقطعة)

بلقطعة) فاس  بنس دة  بلنماء) (266

 30000 فاس) بنس دة  بلنماء) (266

فاس بملغرب.)

  عين:

شاكر  ) عائشة  بلس د)ة()

تجزئة) (2 لقم) (68 عمالة) عن بنه)ب()

 30000 3)حي بالزهر فاس) س بر ن ل)

فاس بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)بلقطعة)

266)بلنماء)بنس دة فاس

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3916/2022.
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FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

لفوريما

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM(BARHDADI 4EME(ETG

NR19، 63050،  جدة بملغرب

لف ليما شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : محل 

شالع حسن 2 تجزئة بنم م ن زنقة 

ب ليكا لقم 36 - 60000  جدة 

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.37519

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 ي ن  ) (02 في) بملؤلخ 

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  لف ليما  حل 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي محل شالع حسن)2 

تجزئة بنم م ن زنقة ب ليكا لقم)36 - 

60000) جدة بملغرب نت جة لضعف)

بملعامالت بلأجالية.

  عين:

بملزكلدي  ) بيمان  بلس د)ة()

حي بالندلس شالع س دي) عن بنه)ب()

بمعافة لقم)31 60000) جدة بملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)02)ي ن  )2022) في محل شالع)

حسن)2)تجزئة بنم م ن زنقة ب ليكا)

لقم)36 - 60000) جدة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (16 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2729.

282I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

تيسام ب ل كال

TISSAMBEL CAR 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau(n°4 kiss. Mernissi

 AV(Llalla(Meryem(V.N. FES،

30000، FES(MAROC

 TISSAMBEL CAR تيسام ب ل كال

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : تجزئة 

عرفات محل لقم 15 ت طريق عين 

بلشقف - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.29927

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 غشت) (15 في) بملؤلخ 

 TISSAMBEL كال) ب ل  تيسام  حل 

CAR)شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة)

ذبت بلشريك بل ح د مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

لقم) تجزئة عرفات محل  بإلجأماعي 

 30000 (- ت طريق عين بلشقف) (15

فاس بملغرب نت جة رزمة بلقطاع.

  عين:

بلصافي  ) بملهدي  بلس د)ة()

2)لقم) عن بنه)ب()تجزئة بكاط ل زنقة)

20220)بلدبل) 53)ب ل  بلدبل بلب ضاء)

بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

تجزئة) 2022) في  غشت) (15 بأاليخ)

عين) ت طريق  (15 لقم) محل  عرفات 

بلشقف)-)30000)فاس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (20 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3835/022.

283I



19385 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

AUDIT MANAGEMENT GESTION

HELDA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC
HELDA شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 50 شالع 

بلربشدي - 0 بلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.283235

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2020 شتنبر) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة() ل د بلخمي�سي)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250
)ة()جما2) 250)حصة لفائدة بلس د)

بلخمي�سي بأاليخ)30)شتنبر)2020.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)751806.
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A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

 ATLAS PETROLEUM
COMPANY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57، 90000، TANGER
MAROC

 ATLAS PETROLEUM COMPANY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 
بلحرة للأصدير طنجة - بملنطقة 
بلحرة قصر مجاز - 92033 طنجة 

بملغرب

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.78695

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)05)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

(- طنجة) للأصدير  بلحرة  »بملنطقة 

 92033 (- بملنطقة بلحرة قصر مجاز)

بلحرة) »بملنطقة  إلى) بملغرب«) طنجة 

مكأب) بلرمل،) -) بد  مجاز) قصر 

 -  110 قطعة) (،1 لقم) مسأ دع  (-

92033)طنجة بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10639.
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FCF

IDAHFASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FCF

 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère، 20300، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

IDAHFASH شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مجم عة 

بلأقدم GH2-17 بلطابق بلثاني 

س دي بلبرن �سي - 20600 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557005

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IDAHFASH
:)تس يق  ) غرض بلشركة بإيجاز)

تجالة إلكتر ن ة للمالبس   ل بزم
بستربد   تصدير.

(: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) (GH2-17 بلأقدم) مجم عة 
 20600 (- بلبرن �سي) س دي  بلثاني 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
100)حصة) (: بلس د شادي طاها)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بق مة) (100 (: بلس د شادي طاها)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() طاها  شادي  بلس د 

بلج كا)3600)ج نك بلج كا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() طاها  شادي  بلس د 

بلج كا)3600)ج نك بلج كا)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839812.
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STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

KENI HORIZONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA،

14000، KENITRA(MAROC
KENI HORIZONS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 زب ية 
زنقة جم ل صدقي زها ي   مبالك 

بلدكالي مكأب 8 - 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66725

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 KENI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.HORIZONS

مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بشغا2 مخألفة   بلبناء

بلأجالة

مأعهد تقديم  جبات.

26)زب ية) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

مبالك) زها ي    صدقي  جم ل  زنقة 

بلقن طرة) (12000  -  8 بلدكالي مكأب)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بنطالق) بلس دة  س لة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: بنطالق) بلس دة  س لة 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة  س لة بنطالق عن بنه)ب()

بل ك م لقم)17)ب الد ب ج ه بلقن طرة)

12000)بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة  س لة بنطالق عن بنه)ب()

بل ك م لقم)17)ب الد ب ج ه بلقن طرة)

12000)بلقن طرة بملغرب.



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19386

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92753.
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م ثقة

PTIT CALIN SENIOR PRIVE
إعالن مأعدد بلقربلبت

م ثقة

بلدبل بلب ضاء، 18مكرل، ملأقى 
زنقة بمستردبم  زنقة بر كس ل 

إقامة سالة ›‹س«، مرس بلسلطان، 

20290، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 PTIT CALIN SENIOR PRIVE

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 3، 

كازب بليزبنس، لقم 2 - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.136867

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 17)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحصص) تف يت  على  بملصادقة 

بالجأماع ة بلتي تمأكلها بلس دة تب )

 22.000 تي) بلزهربء) فاطمة  بلغالي 

بلس د) لفائدة  بجأماع ة،) حصة 

بلصم لي عبد بلج بد بنسبة)35.200 

صر خ) بلس دة  بجأماع ة    حصة 

حصة) (8800 بنسبة) بالدلي�سي 

بجأماع ة)

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

مايلي:)بمل بفقة على بسأقالة بلس دة)

بأاليخ) بلزهربء) فاطمة  بلغالي  تب  

كمسيرة) مهامها  من  (30/06/2022

 ح دة للشركة،) منحها ببربء)تام

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين بلس د بلصم لي عبد بلج بد،)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
للشركة) كمسير  (،B162510 لقم)

لفترة غير محد دة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
للس د) بل ح د  بالجأماعي  بلأ ق ع 

بلصم لي عبد بلج بد.
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
 GROUPE إلى:) بلشركة  بسم  تغ ير 

»«(SCOLAIRE PRIVE LA BULLE
قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:
(: إلى) بالجأماعي  بمل ض ع  تمديد 
تنظ م  تنش ط  لش بلعمل ملربفقة)
بل الدة) بعد  بل الدة  بملساعدة 

 بملساعدة في برب ة  برم مة.
قربل لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
إلى:) للشركة  بلقان ني  بلشكل  تغ ير 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة)
على) ينص  بلذي  (:8 لقم) قربل 
إعادة ص اغة شاملة للقان ن) مايلي:)

برسا�سي للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
برسا�سي) بلقان ن  إعادة ص اغة  تم 
لسمي) عقد  بمقأ�سى  للشركة 
حرل بالدبل) لألسأاذة زله ني ك ثر،)

بلب ضاء)بأاليخ)17/08/2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839228.
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fiding(sarl

GENERALE BACHE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES، 50000،
MEKNES MAROC

GENERALE BACHE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 26 
زنقة 08  جه عر س - 50000 

مكناس بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22669

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2021 تكأ 9ر) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بن) ببربه م  )ة() بلس د) تف يت 

من) بجأماع ة  حصة  (1.000 بلأاج)

تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

لبنى برز ك بأاليخ)15)تكأ 9ر)2021.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

ماي) (18 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1838.
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CABINET PARIS FISC CONSULTING

PRIFA BRAKSA SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شالع محمد بلخامس بقامة 

بلرحماني A3 بلطابق بال 2  بدي زم 

 بدي زم بملغرب، 25350،  بدي زم 

بملغرب

PRIFA BRAKSA SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

 A3 محمد بلخامس بقامة بلرحماني

بلطابق بال 2  بدي زم 25350  بدي 
زم بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1205

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (18

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 PRIFA (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.BRAKSA SARL AU
بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة  بلبناء.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 A3 محمد بلخامس بقامة بلرحماني)
25350) بدي) بلطابق بال 2  بدي زم)

زم بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ب لي) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ب لي  ي سف  بلس د 
52000)خن فرة) مركز كاف بلنس ل))

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب لي  ي سف  بلس د 
52000)خن فرة) مركز كاف بلنس ل))

بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)91/2022.
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fidlix(sarlau

GROUPE EGARA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fidlix(sarlau
شالع عمر بن عبد بلعزيز ببربج دبي 

بل ك E مكأب لقم 3 بلعربئش، 
92000، بلعربئش بملغرب

GROUPE EGARA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بملغرب بلجديد لقم836 - 92000 
بلعربئش بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

7129

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GROUPE EGARA

تس ير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للأخزين)  تشغ ل  بدبلة  حدة 

 بلأبريد

بلأصدير  بالسأيربد

منعش عقالي.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 92000  - لقم836  بلجديد  بملغرب 

بلعربئش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

500.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د حاجي عبد بلرح م):)5.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلرح م) عبد  حاجي  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بملغرب بلجديد لقم)

836 92000)بلعربئش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلرح م) عبد  حاجي  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بملغرب بلجديد لقم)

836 92000)بلعربئش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)1023.
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exbel consulting

D.B.M MARBRE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

exbel consulting
 lot 21 av(med(zerktouni(appt
 5 hay(nahda(temara، 12000،

temara maroc
D.B.M MARBRE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
ZK2 DEVLOP لقم 18/17 حي 

بلصناعي جماعة عين عأ ق تمالة - 
MAROC 12010 تمالة

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
137379

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 D.B.M(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.MARBRE
بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

محجر لخام,)بالستربد   بلأصدير.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
حي) (17/18 لقم) (ZK2 DEVLOP
(- بلصناعي جماعة عين عأ ق تمالة)

.MAROC(12010)تمالة
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
332)حصة) (: بلس د بلحسن مازل)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د دلقا ي بحمد):)333)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بنبربه م سعد):)333)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مازل  بلحسن  بلس د 

 10100 بمللك ة) بلبحرية  مفتش ة 
بلر9اط بملغرب.

عن بنه)ب() بحمد  دلقا ي  بلس د 
لقم)6)عمالة)1)بقامة سعد)1)هره لة)

12000)تمالة بملغرب.
عن بنه)ب() سعد  بنبربه م  بلس د 
 12000 22 6)ف ال) حي بالندلس لقم)

تمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بحمد  دلقا ي  بلس د 
لقم)6)عمالة)1)بقامة سعد)1)هره لة)

12000)تمالة بملغرب
عن بنه)ب() سعد  بنبربه م  بلس د 
 12000 22 6)ف ال) حي بالندلس لقم)

تمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)9015.
292I

CABINET RSF SARL

MOUNI EQUIPEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES،

30000، FES(MAROC
MOUNI EQUIPEMENT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 7 
بقامة بليحة زنقة مصطفى بملعاني - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72037

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MOUNI EQUIPEMENT
تاجر) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملعدبت باللكتر ن ة
-)ص انة برجهزة باللكتر ن ة

-)تشغا2 مأن عة.
 7 لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بقامة بليحة زنقة مصطفى بملعاني)

30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مبازلة) محسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مبازلة  محسن  بلس د 
 30000 بلعل ا) ز بغة  د  بل ك  (62

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مبازلة  محسن  بلس د 
 30000 بلعل ا) ز بغة  د  بل ك  (62

فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2050.
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مكأب معيشة للحسابات   برستشالبت بلجبائ ة

STE 3C ASSURANCE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات   
برستشالبت بلجبائ ة

حي بلسالم بل ك E لقم 22 -- س دي 
سل مان، 12200، س دي سل مان 

بملغرب
STE 3C(ASSURANCE(SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 265 مكرل 
شالع محمد بلخامس بقامة نزهة 
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مكأب 5 - 12000 بلقن طرة بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66727

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE 3C(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.ASSURANCE SARL

:) س ط) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأامين.

 265 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بقامة) بلخامس  محمد  شالع  مكرل 

بلقن طرة) (12000  -  5 مكأب) نزهة 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بلش قي محمد):)750)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلش قي زكرياء):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  بلش قي  بلس د 

بلرحمن) عبد  م الي  زب ية  (95/89

 12000 35  م الي عبد بلعزيز شقة)

بلقن طرة بملغرب.

عن بنه)ب() زكرياء) بلش قي  بلس د 

شالع حسن بلثاني بقامة بحسن دبل)

بلر9اط) (10000 بكدب2) (28 بلشقة)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() محمد  بلش قي  بلس د 

بلرحمن) عبد  م الي  زب ية  (95/89

 12000 35  م الي عبد بلعزيز شقة)

بلقن طرة بملغرب)

عن بنه)ب() ببربه م  بالخير  بلس د 

س دي) شه د  (209 لقم) (3 بل ك)

ي سف)10000)بلر9اط بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

لقم)-.
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بئأمان ة بلج هرة

BETCOS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

لفع لتسما2 بلشركة

بئأمان ة بلج هرة

بلرقم 163 زنقة تامسنة بل ك 

جم لة بلطابق بلثاني، 25000، 

خريبكة بململكة بملغر9 ة

BETCOS شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة لقم 

2 عمالة لقم 71 بلطابق بال 2 زنقة 

م الي عبد هللا - 25000 خريبكة 

بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.3289

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم) (2022 شتنبر) (05 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (1.300.000«

 1.200.000« إلى) دلهم«) (100.000«

دلهم«)عن طريق):)إدماج بحأ اطي ت )

تل9اح ت  عال بت إصدبل في لتس بملا2.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)271.
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بئأمان ة بلج هرة

BETCOS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

بئأمان ة بلج هرة
بلرقم 163 زنقة تامسنة بل ك 
جم لة بلطابق بلثاني، 25000، 

خريبكة بململكة بملغر9 ة
BETCOS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 73 مكرل 
زنقة م الي عبد هللا - 25000 

خريبكة بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.3289

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)05)شتنبر)2022)تم تح يل)
للشركة) بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
عبد) م الي  زنقة  مكرل  (73« من)
إلى) بملغرب«) خريبكة  (25000 (- هللا)
»بلشقة لقم)2)عمالة لقم)71)بلطابق)
 25000 (- بال 2 زنقة م الي عبد هللا)

خريبكة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)271.
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zakaria(gestion(snc 

 DERKOUCH DE MODE ET
DELEGANCE
شركة بلأضامن

حل شركة

zakaria(gestion(snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n، 15000، khemisset
maroc

 DERKOUCH DE MODE ET
DELEGANCE شركة بلأضامن)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 11 عمرل 
ببن بلخطاب - 15000 بلخميسات 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22268

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 تبريل) (20 بملؤلخ في)

 DERKOUCH DE بلأضامن) شركة 

مبلغ) (MODE ET DELEGANCE
دلهم  عن بن) (250.000 لتسمالها)

ببن) عمرل  (11 بإلجأماعي) مقرها 

بلخميسات) (15000 (- بلخطاب)

بملغرب نت جة 2):)بنعدبم بلنشاط.
  حدد مقر بلأصف ة ب)11)عمرل)

بلخميسات) (15000 (- بلخطاب) ببن 

بملغرب.)

  عين:

دلق ش  ) فأ حة  بلس د)ة()

بلخطاب) ببن  عمرل  (11 عن بنه)ب()

بلخميسات بملغرب كمصفي) (15000

)ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 15 بأاليخ) بالخميسات  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)328.
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YOUNESS BENMOUSSA

PRO EXTRACTEUR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي بلنهضة 2 لقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15200

PRO EXTRACTEUR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية 
زنقة محمد بلقري  زنقة بن ب2 

إقامة بملنال عمالة ب بملكأب لقم 2 

بلقن طرة 12000 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
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لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66753

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 PRO (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.EXTRACTEUR

تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مطفأة بلحريق.

عن بن بملقر بالجأماعي):)زب ية زنقة)

محمد بلقري  زنقة بن ب2 إقامة بملنال)

بلقن طرة) (2 لقم) بملكأب  ب  عمالة 

12000)بلقن طرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د بملنص لي محمد)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بملنص لي محمد عن بنه)ب()

د بل بلعرب بيت عميرة شأ كة بيت)

باها)87100)شأ كة بيت باها بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بملنص لي محمد عن بنه)ب()

د بل بلعرب بيت عميرة شأ كة بيت)

باها)87100)شأ كة بيت باها بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)-.
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fiduciaire(douiri

LE NEUF MEDIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

LE NEUF MEDIA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بربطا2 لقم 2 تكدب2 بلر9اط - 

10080 بلر9اط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

163129

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.NEUF MEDIA
مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بإلنأاج بلسمعي بلبصري.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- بلر9اط) تكدب2  (2 لقم) بربطا2 

10080)بلر9اط بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: لشكر) تسماء) بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لشكر  تسماء) بلس دة 
دلب بلجديد س دي م م ن) (17 لقم)

20020)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لشكر  تسماء) بلس دة 
دلب بلجديد س دي م م ن) (17 لقم)

20020)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)129289.
299I

FIDUCIAIRE INOVA

GSM GARDIENNAGE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
لقم 18 زنقة 3 بلطابق بر 2 

تجزئة بلنقل بلحضري حي بلقدس 
بلبرن �سي بلدبل بلب ضاء، 20610، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
GSM GARDIENNAGE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلأاني بملكأب بلثاني ممر بلكاكأ س 

لقم 18س دي بلبرن �سي
 بلدبل بلب ضاء - 20610
 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556051

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (05
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 GSM (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.GARDIENNAGE

حربسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ب بسطة) بملباني  بلشخص ات 
بلكالب) مدلبي  مثل  تكفاء) م ظفين 
برحدبث) تكثر  في  يعمل ن  بلذين 

بلكبرى.
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلأاني بملكأب بلثاني ممر بلكاكأ س)
بلدبل) بلبرن �سي  18س دي  لقم)
بلب ضاء) بلدبل  (20610 (- بلب ضاء)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ببن قنين) بلس دة سناء)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة سناء)ببن قنين عن بنه)ب()
 660 لقم) (6 ن) ب  عمالة  بالمانة 
بلدبل) (20610 بلب ضاء) بلبرن �سي 

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة سناء)ببن قنين عن بنه)ب()
 660 لقم) (6 ن) ب  عمالة  بالمانة 
بلدبل) (20610 بلب ضاء) بلبرن �سي 

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 21 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838277.
300I

YOUNESS BENMOUSSA

 LINE TECH SERVICES
MOROCCO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي بلنهضة 2 لقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15200
 LINE TECH SERVICES

MOROCCO شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

)في ط ل بلأصف ة(



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19390

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلدبل ا 
عمالة ب بلطابق بلثالث لقم 23 

ت فلت 15200 ت فلت بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.1039

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (21 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 LINE TECH بل ح د) بلشريك  ذبت 
مبلغ) (SERVICES MOROCCO
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
عمالة) بلدبل ا  حي  بإلجأماعي  مقرها 
ت فلت) (23 لقم) بلثالث  بلطابق  ب 
(: (2 نت جة  بملغرب  ت فلت  (15200

عدم نجاح بملشر ع.
  حدد مقر بلأصف ة ب حي بلدبل ا)
 23 لقم) بلثالث  بلطابق  ب  عمالة 

ت فلت)15200)ت فلت بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()بحمد منصر   عن بنه)ب()
 15200 ت فلت) (38 حي بالندلس لقم)

ت فلت بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بت فلت بأاليخ)

2022)تحت لقم)290.
301I

FIDUCIAIRE INOVA

TACO DELICE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
لقم 18 زنقة 3 بلطابق بر 2 

تجزئة بلنقل بلحضري حي بلقدس 
بلبرن �سي بلدبل بلب ضاء، 20610، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
TACO DELICE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 22 
زنقة 2 تجزئة بلنقل بلحضري لقم 

22 حي بلقدس س دي بلبرن �سي 

بلدبل بلب ضاء - 20610 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.290809

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 31)غشت) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لتسمالها) مبلغ  (TACO DELICE

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

تجزئة) (2 زنقة) (22 لقم) بإلجأماعي 

حي بلقدس) (22 بلنقل بلحضري لقم)

(- بلب ضاء) بلدبل  بلبرن �سي  س دي 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20610

2):)بستثمال مهم.

 22   حدد مقر بلأصف ة ب لقم)

زنقة)2)تجزئة بلنقل بلحضري لقم)22 

بلدبل) بلبرن �سي  بلقدس س دي  حي 

بلب ضاء) بلدبل  (20610 (- بلب ضاء)

بملغرب.)

  عين:

دلي يش  ) زينب  بلس د)ة()

بلنقل) تجزئة  بلقدس  حي  عن بنه)ب()

بلبرن �سي) (28 لقم) (2 بلحضري زنقة)

بلب ضاء) بلدبل  (20610 بلب ضاء)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839261.

302I

Agence Fiduciaire BASMA COM

 ETABLISSEMENT
 EL HAMZAOUI

ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
شالع محمد بلخامس،20 

إقامة دن ا،بلجناح ب،بلطابق 
بلخامس،بلرقم 22، 90020، طنجة 

بملغرب
 ETABLISSEMENT EL

 HAMZAOUI ENSEIGNEMENT
PRIVE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي جماعة 
فحص تنجرة، د بل مل سة، قرية 

بلرمان - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130729
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (15
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ETABLISSEMENT EL (:
 HAMZAOUI ENSEIGNEMENT

.PRIVE
تعل م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مأن ع  تك ين مسأمر.
جماعة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
قرية) مل سة،) د بل  تنجرة،) فحص 

بلرمان)-)90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عبد بلسالم بلحمزب ي):)30 

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.
 35 (: بلحمزب ي) دعاء) بلس دة 

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.

 35 (: بلحمزب ي) إيمان  بلس دة 

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلحمزب ي) بلسالم  عبد  بلس د 

عن بنه)ب()جماعة فحص تنجرة،)د بل)

طنجة) (90000 قرية بلرمان) مل سة،)

بملغرب.

بلس دة دعاء)بلحمزب ي عن بنه)ب()

 9 بلرقم) (،12 مبر كة،بلزنقة) حي 

90070)طنجة بملغرب.
بلحمزب ي) إيمان  بلس دة 

(،12 مبر كة،بلزنقة) حي  عن بنه)ب()

بلرقم)9 90070)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة دعاء)بلحمزب ي عن بنه)ب()

 9 بلرقم) (،12 مبر كة،بلزنقة) حي 

90070)طنجة بملغرب
بلحمزب ي) إيمان  بلس دة 

(،12 مبر كة،بلزنقة) حي  عن بنه)ب()

بلرقم)9 90070)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257697.

303I

ALPHALOG CONSEIL

ALPHALOG CONSEIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

ALPHALOG CONSEIL

28 زنقة بلقا�سي ع اض، بلطابق 

بالل�سي، بلقسمة بملفرزة لقم 5، 

90000، طنجة بملغرب

ALPHALOG CONSEIL شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 28 زنقة 

بلقا�سي ع اض، بلطابق بالل�سي، 

بلقسمة بملفرزة لقم 5 - 90000 

طنجة بملغرب



19391 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.77819

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (10 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 ALPHALOG بل ح د) بلشريك  ذبت 

 100.000 مبلغ لتسمالها) (CONSEIL

بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
بلطابق) ع اض،) بلقا�سي  زنقة  (28

 -  5 لقم) بملفرزة  بلقسمة  بالل�سي،)

(: (2 نت جة  بملغرب  طنجة  (90000

تصف ة  دية قبل بال بن.
28)زنقة)   حدد مقر بلأصف ة ب)

بالل�سي،) بلطابق  ع اض،) بلقا�سي 

 90000  -  5 لقم) بملفرزة  بلقسمة 

طنجة بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()زكرياء)بلباي بلأمسماني)
 90000 حسن نة) زنقة  عن بنه)ب()   

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257797.

302I

ABDENBIMSAADI

 STE GEOMATICS WORLD
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN

 II(N° 188 )AU(DESSUS(DE

 CAFE(SANABIL(، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 STE GEOMATICS WORLD SARL

AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بلحسن بلثاني بلطابق بلثالث لقم 

188 - 22000 بني مال2 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
13165

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
.GEOMATICS WORLD SARL AU

مكأب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالشغا2) (/ ط 9 غربف ا) (/ بلدلبسات)

بملخألفة.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم) بلثالث  بلطابق  بلثاني  بلحسن 

188 - 22000)بني مال2 بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: لش د) بلع يدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بلع يدي لش د عن بنه)ب()
زيد) ب الد  بلغر9 ة  بنصر  ب الد  د بل 
بلقن طرة) (12000 بلط بي) س دي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلع يدي لش د عن بنه)ب()
زيد) ب الد  بلغر9 ة  بنصر  ب الد  د بل 
بلقن طرة) (12000 بلط بي) س دي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)16)شتنبر)

2022)تحت لقم)886.
305I

YOUNESS BENMOUSSA

DOXY SERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي بلنهضة 2 لقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15200

DOXY SERVICE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 23 شالع 

بن ب2 إقامة فل لي 11 مكأب لقم 2 

م م زة بلقن طرة 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

62139

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2021 دجنبر) (29

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 DOXY(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SERVICE

بالشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالسأغال2) بلبناء/) ب   بملخألفة 

بلفالحي/)بلأجالة.

23)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

بن ب2 إقامة فل لي)11)مكأب لقم)2 

بلقن طرة) (12000 بلقن طرة) م م زة 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ت ف ق) بحيز ن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بحيز ن ت ف ق عن بنه)ب()

ت فلت) (9050 لقم) (9 م) بلرشاد  حي 

15200)ت فلت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بحيز ن ت ف ق عن بنه)ب()

ت فلت) (9050 لقم) (9 م) بلرشاد  حي 

15200)ت فلت بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)07)فبربير)

2022)تحت لقم)90296.

306I

CABINET CAGECمكأب كاج ك

TALSMINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CABINET CAGECمكأب كاج ك

108, زنقة لحا2 بن بحمد 20320 

بلدبل بلب ضاء، 20320، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

TALSMINE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 

بقديم بيت عي�سى ببربه م تغز ت 

تنغير عمالة تنغير - 25800 تنغير 

بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.1285

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (13 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بسال2) م حا  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250

)ة()حسن) 250)حصة لفائدة بلس د)

بسال2 بأاليخ)13)تكأ 9ر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (28 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)751.

307I
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ADALIABIO

ADALIABIO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ADALIABIO
بلع ينات بملركزجربدة، 62550، 

جربدة بملغرب
ADALIABIO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلع ينات 

بملركز. - 62550 جربدة. بملغرب.
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
20007

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ADALIABIO
تجالة) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأجزئة خالج بملأاجر ت  بركشاك ت )

برس بق.
بلأجم ل) مسأحضربت  (•

 مسأحضربت بلأجم ل بلجلدية.
•)بلب ع عبر بإلنترنت ملسأحضربت)
بلأجم ل) بلأجم ل  مسأحضربت 

بلجلدية  بملكمالت بلغذبئ ة..
عن بن بملقر بالجأماعي):)بلع ينات)

بملركز.)-)62550)جربدة.)بملغرب..
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

10.000.000)دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ب سك ل) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد ب سك ل عن بنه)ب()
جربدة) (62550 بملركز) بلع ينات 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د محمد ب سك ل عن بنه)ب()
جربدة) (62550 بملركز) بلع ينات 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1510.
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AK TRAVAUX SOLAIRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،
chichaoua MAROC

AK Travaux Solaire شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي زب ية 
س دي بملخأال شيشا ة - 21000 

شيشا ة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2187

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (30
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 AK (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Travaux Solaire

(, -1شربء) (: غرض بلشركة بإيجاز)
ب ع  ترك ب برل بح بلشمس ة.

-2)مقا 2 في برعما2   بإلنشاءبت)
بملخألفة.

-3تجهيز بالبال.
-2تاجر..

:)حي زب ية) عن بن بملقر بالجأماعي)
 21000 (- شيشا ة) بملخأال  س دي 

شيشا ة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د خالد بيت لحا2)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د خالد بيت لحا2 عن بنه)ب()
حي بلبساتين س دي بملخأال شيشا ة)

21000)شيشا ة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د خالد بيت لحا2 عن بنه)ب()
حي بلبساتين س دي بملخأال شيشا ة)

21000)شيشا ة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) بامنأان ت  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)591/2022.
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LAMAN EXPERTISE

ERAI MONDE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko، 40000،
Marrakech Maroc

ERAI MONDE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملكأب 
لقم 9، لياض تلف د، بملدخل 8، 
عرصة صينك ، شالع، بملزدلفة - 

20000 مربكش بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.52795

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تح يل) 27)ي ن  ) بملؤلخ في)
للشركة) بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
تلف د،) لياض  (،9 لقم) »بملكأب  من)
شالع،) صينك ،) عرصة  (،8 بملدخل)
بملغرب«) مربكش  (20000 (- بملزدلفة)
FH 500،)بملكأب لقم) إلى)»بلدبخلة،)
(- مام ن ة،) جالري  (،2 بلطابق) (،20

80000)بكادير بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3372.

310I

BETA ECO SARL AU

 CHTIOUA INNOVA SARL
AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

BETA ECO SARL AU
حي بلقدس شيشا ة، 21000، 

شيشا ة بملغرب
CHTIOUA INNOVA SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي بلحي 

بلحسني شيشا ة بملغرب 21000 
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2193
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

CHTIOUA INNOVA SARL AU
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة بلشريك)

بل ح د.
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بملالبس) بإيجاز:) بلشركة  غرض 

بملالبس) إلنأاج  صناع ة  , حدة 

,بلأفا ض),تك ينات مسأمرة

بلحي) بالجأماعي.) بملقر  عن بن 

بلحسني شيشا ة بملغرب)21000

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (-

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة جم ل بشت  ة عن بنه)ب()

شيشا ة) بملز ض ة  بملز ض ة  د بل 

21000)شيشا ة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة جم ل بشت  ة عن بنه)ب()

شيشا ة) بملز ض ة  بملز ض ة  د بل 

21000)شيشا ة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بامنأان ت  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)600/2022.

311I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

CHADYAN INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER(ETAGE(APPT

 N° 5، 40000، MARRAKECH

MAROC

CHADYAN INVEST شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملسال 

837، بلشقة لقم 3 طريق بسفي - 

20100 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

126233

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 مالس) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CHADYAN INVEST

تنظ م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

(- بللقاءبت  بملؤتمربت  بلحفالت)

برعما2 بلأجالية.

بملسال) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- طريق بسفي) (3 بلشقة لقم) (،837

20100)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بحمد تمين بلرحالي):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلرحالي) تمين  بحمد  بلس د 

زنقة عبد بلعزيز) (31 لقم) عن بنه)ب()

ب طالب بلشقة)2)بلطابق)1)م ج فاس)

30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلرحالي) تمين  بحمد  بلس د 

زنقة عبد بلعزيز) (31 لقم) عن بنه)ب()

ب طالب بلشقة)2)بلطابق)1)م ج فاس)

30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ن  ) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)136767.

312I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

MIRAGE STONE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
ت س ع نشاط بلشركة)

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC
MIRAGE STONE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي مأجر 
بالطابق برل�سي، شالع طايرت، 

ق صالية ك اللي لقم 19 - 60000 
 جدة بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (20 في) بملؤلخ 
نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
نقل بلبضائع لحساب بلغير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (28 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1283.
313I

بيت ل9 ع

SAIDI WMSN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بيت ل9 ع
 LOT(ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID(MARRAKECH،
20160، مربكش بملغرب

SAIDI WMSN شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز 

بالعما2 زينيث زنقة مسلم تجزئة 
ب كال بلطابق 3 بلشقة 12 باب دكالة 

- 20030 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129221

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SAIDI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.WMSN

مسأغل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة) للشقق  تجزبئها  محالت 

عمالبت  تجزبئها بالكربء.

مركز) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تجزئة) مسلم  زنقة  زينيث  بالعما2 

ب كال بلطابق)3)بلشقة)12)باب دكالة)

- 20030)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: حك م) سع دي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د سع دي حك م عن بنه)ب()

م نطاطير) (60160 ل س  ل) زنقة  (8

60160)م نطاطير فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د سع دي حك م عن بنه)ب()

م نطاطير) (60160 ل س  ل) زنقة  (8

60160)م نطاطير فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139752.
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FIDUCIAIRE AYMANE(بئأمان ة تيمن

STE TIFSA DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE بئأمان ة تيمن

AYMANE

327 شالع بل لقط ني، 52000، 

خن فرة بملغرب

 STE TIFSA DISTRIBUTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 277 شالع 

محمد بلخامس، مريرت - 52250 

خن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2561

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TIFSA DISTRIBUTION

تخزين) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مقا 2) بلغذبئ ة،) بمل بد   ت زيع 

تشغا2 مخألفة،)مفا ض.

عن بن بملقر بالجأماعي):)277)شالع)

 52250 (- مريرت) بلخامس،) محمد 

خن فرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د تمين عدب2):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د تمين عدب2 عن بنه)ب()د بل)
خن فرة) (52250 مريرت) بلشك كن،)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د تمين عدب2 عن بنه)ب()د بل)
خن فرة) (52250 مريرت) بلشك كن،)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
29)شتنبر) بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)

2022)تحت لقم)230.
315I

CABINET CADRE CONSEIL

 STE NOUVELLE DE«
 CONSTRUCTION ET DE

 L’INGÉNIERIE CIVILE
SARL«SONOCIC
إعالن مأعدد بلقربلبت

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 STE NOUVELLE DE«

 CONSTRUCTION ET DE
 L’INGÉNIERIE CIVILE

SARL«SONOCIC »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: حي 
بملسيرة لقم 562  لزبزبت - 25000 

 لزبزبت بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.2311

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)19)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:01 لقم) قربل 
بلشركة) لبسما2  من  بلرفع  مايلي:)
بلى) دلهم  (2.750.000,00 من)
طريق) دلهم.عن  (5.000.000,00
بل9اح غير م زعة بمبلغ)750.000,00 
دلهم مقسمة بلى)7500)حصة.) كدب)
عن طريق بمل بزنة بالحساب بلجالي)

للشركاء)بمبلغ)1.500.000,00)دلهم.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:01 لقم) بند 
من) (07 ( (06 تعديل بلفصل) مايلي:)

بلنظام بالسا�سي للشركة.)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب لزبزبت بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)388.
316I

BCS

STA ROMA SERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

BCS
زنقة فرحات حشاد، بلطابق بر 2، 
ب، بلدبل بلب ضاء، 20130، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
STA ROMA SERVICE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 

بلحرية بلطابق 3 بملكأب لقم 5 بلدبل 
بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 20130 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556259

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STA (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ROMA SERVICE
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملكأب ة) بلل بزم  تس يق  (, بلبضائع)

,بلنقل بل طني  بلد لي.
زنقة) (10 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلحرية بلطابق)3)بملكأب لقم)5)بلدبل)

بلب ضاء)بلدبل بلب ضاء)20130)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

100)حصة) (: بلس د بلعربي فريد)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بق مة) (100 (: بلس د بلعربي فريد)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() فريد  بلعربي  بلس د 

د بل بناصر بلجن بي بلرقم)180)تمالة)

20000)تمالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() فريد  بلعربي  بلس د 

د بل بناصر بلجن بي بلرقم)180)تمالة)

20000)تمالة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)
لقم)-.

317I

BCS

T.A BLOOM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

BCS
زنقة فرحات حشاد، بلطابق بر 2، 

ب، بلدبل بلب ضاء، 20130، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

T.A BLOOM شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 

بلحرية بلطابق 3 بملكأب لقم 5 بلدبل 

بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 20130 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556257
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 T.A (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BLOOM

مأعهد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تقديم بلطعام),تاجر.

زنقة) (10 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بلحرية بلطابق)3)بملكأب لقم)5)بلدبل)

بلب ضاء)بلدبل بلب ضاء)20130)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

100)حصة) (: بلس د بلعربي فريد)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بق مة) (100 (: بلس د بلعربي فريد)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() فريد  بلعربي  بلس د 

د بل بناصر بلجن بي بلرقم)180)تمالة)

20000)تمالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() فريد  بلعربي  بلس د 

د بل بناصر بلجن بي بلرقم)180)تمالة)

20000)تمالة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)

لقم)-.

318I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE JOBS METALMEC
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

لفع لتسما2 بلشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
323 شالع محمد بلخامس لقم 5 
بلطابق بلثالث بني مال2، 23000، 

بني مال2 بملغرب
 STE JOBS METALMEC SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي كلم 8 
طريق مربكش قبالة منالة بريفا 
بملنطقة بلصناع ة بني مال2 - 

23000 بني مال2 بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.6265

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 شتنبر) (07 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (3.200.000«
 3.300.000« إلى) دلهم«) (100.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)922.

319I

s1 consulting

كوسميتكس هولدينغ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 18
 nouvelle(sefrou3، 31000،

SEFROU MAROC
ك سم أكس ه لدينغ شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة
 ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 
18 شالع محمد بلخامس بملدينة 
بلجديدة صفر  - 31000 صفر  

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3827

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (03
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ك سم أكس ه لدينغ.
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مسأحضربت بلأجم ل.
عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملدينة) بلخامس  محمد  شالع  (18
صفر ) (31000 (- صفر ) بلجديدة 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: فر ض) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() فر ض  بملهدي  بلس د 
صفر ) بنصفال  بلل ز  حي  (92 لقم)

31000)صفر  بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() فر ض  بملهدي  بلس د 
صفر ) بنصفال  بلل ز  حي  (92 لقم)

31000)صفر  بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بالبأدبئ ة بصفر  

2022)تحت لقم)511.

320I

BMA PARTNERS

BO DECO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE، 20000،

CASABLANCA MAROC

BO DECO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 18 زنقة 

ن لماندي بلطابق بلسفلي بلدبل 

بلب ضاء 18 زنقة ن لماندي بلطابق 

بلسفلي بلدبل بلب ضاء 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.350519

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 28)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) (BO DECO بل ح د) بلشريك 
دلهم  عن بن) (500.000 لتسمالها)
18)زنقة ن لماندي) مقرها بإلجأماعي)

 18 بلب ضاء) بلدبل  بلسفلي  بلطابق 
بلسفلي) بلطابق  ن لماندي  زنقة 

20250)بلدبل بلب ضاء) بلدبل بلب ضاء)

بملغرب نت جة 2):)تصف ة مسبقة.

 18 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
بلسفلي) بلطابق  ن لماندي  زنقة 

بلدبل) (20250 بملغرب) بلدبل بلب ضاء)

بلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بنكيربن  ) سلمى  بلس د)ة()
زنقة تغمات  زب ية بملنالة) عن بنه)ب()

بلب ضاء) بلدبل  (20210 شان) ل نك 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

 18 (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 
زنقة ن لماندي بلطابق بلسفلي بلدبل)

بلب ضاء.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2022)تحت لقم)812723.

321I

BMA PARTNERS

SOMAMETO
إعالن مأعدد بلقربلبت

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOMAMETO »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 135 زنقة 

عال2 بن عبد هللا بلدبل بلب ضاء 135 
زنقة عال2 بن عبد هللا بلدبل بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.32129

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 25)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

 فاة بلس دة مكي بربدة خناتة)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بنأقا2 حصصها ل لثتها)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

 2.080.000 إلى) بلرتسما2  خفض 

دلهم بامأصاص بلخسالبت  بقأطاع)

مبلغ)1.920.000)دلهم من بلحساب)

 38.200 بملدين  حدف) بملنق 2 

بق مة)50)دلهم للحصة بل بحدة)

قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
دلهم) (6.000.000 لفع بلرتسما2 إلى)

حصة جديدة بق مة) (38.200 بخلق)

ما) تي  بل بحدة  للحصة  دلهم  (50

جم عها) دلهم  (1.920.000 يسا ي)

مكأتبة  محرلة بأكملها باملقاصة مع)

دي ن مؤكدة   مسأحقة على بلشركة)

لفائدة بلس د بربدة محمد

على) ينص  بلذي  (:7 لقم) قربل 
مايلي:)تح ين بمل بد)6) 7)من بلقان ن)

برسا�سي للشركة.

قربل لقم)8:)بلذي ينص على مايلي:)
من) تحمد  بربدة  بلس د  بسأقالة 
مهامه كمسير للشركة  تأك د تع ين)
مسيرب  ح دب) محمد  بربدة  بلس د 

للشركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحصص بملقدمة من طرف بلشركاء)
بلس د) (: بلأالي) بلشكل  على  مفصلة 
دلهم،) (1.326.000 تحمد) بربدة 
 3.212.000 محمد) بربدة  بلس د 
سك نة) بربدة  بلس دة  دلهم،)
بربدة) بلس دة  دلهم،) (510.000
تم نة)510.000)دلهم،)بلس دة بربدة)

زع مة)222.000)دلهم)
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
دلهم مقسم) (6.000.000 بلرتسما2)
إلى)120.000)بق مة)50)دلهم للحصة)
(: بل بحدة.مفصلة على بلشكل بلأالي)
حصة،) (26.520 بلس د بربدة تحمد)
62.220)حصة،) بلس د بربدة محمد)
 10.200 سك نة) بربدة  بلس دة 
 10.200 بلس دة بربدة تم نة) حصة،)
 8.820 بلس دة بربدة زع مة) حصة،)

حصة.)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 23 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838721.
322I

DAR ALKHIBRA

PLONMET IMPEX LTD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

DAR ALKHIBRA
 BD(ABDELMOUMEN، 100

20000، CASABLANCA(MAROC
PLONMET IMPEX LTD شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : 

277/279 شالع بلزلقط ني - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.381007

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2021)تقرل حل) 31)دجنبر) بملؤلخ في)
شركة) (PLONMET IMPEX LTD
مبلغ) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
شالع) (279/277 بإلجأماعي) مقرها 
بلدبل بلب ضاء) (20000 (- بلزلقط ني)
بملغرب نت جة لل ضع بلصافي بلسلبي)
للشركة،)بستنفاد جم ع سبل بللج ء)
لتس ية ت ضاع بلشركة) إلى بلشركاء)

 عدم  ج د نشاط.
  عين:

بلس د)ة()حسن تازي   عن بنه)ب()
تجزئة د مين دلب لقم)21)دبل ب عزة)
بلب ضاء) بلدبل  (27182 بلن بصر)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)25)غشت)2022) في)279/277 
بلدبل) (20000 (- بلزلقط ني) شالع 

بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820122.
323I

HIDA SERVICE TAROUDANT

D.M.S STARMS TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

D.M.S STARMS TRAVAUX شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بملسأقبل بل ك E لقم 82 بيت بعزة - 

83000 تال دبنت بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2863

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2021 شتنبر) (03 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
 50.000« تي من) دلهم«) (832.500«

عن) دلهم«) (882.500« إلى) دلهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

ع ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2021)تحت لقم)1919.

322I

HIDA SERVICE TAROUDANT

GLOBAL CONSTAGRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

GLOBAL CONSTAGRI شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلسميرة فم زك د - 82000 طاطا 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.293

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) (GLOBAL CONSTAGRI

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

فم) بلسميرة  د بل  بإلجأماعي  مقرها 

طاطا بملغرب نت جة) (82000 (- زك د)

بلعث ل على) في  صع 9ة بلشركة  (: (2

عق د بلعمل.

د بل) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

طاطا) (82000 (- زك د) فم  بلسميرة 

بملغرب.)

  عين:

عب ) بن  ت الد  بلحسن  بلس د)ة()

طاطا) (82000 فم زك د)   عن بنه)ب()

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
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 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
د بل) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بلسميرة فم زك د
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)191.

325I

بلع  ن بستشالبت

BHSB TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بلع  ن بستشالبت
لقم 31 شالع بالمير م الي عبد هللا، 

70000، بلع  ن بملغرب
BHSB TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بلربحة بلطابق بلسفلي عمالة 783 - 

70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23161

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BHSB (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.TRAVAUX
كل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالشغا2) بلبناء،) بأنشطة  مايأعلق 

بلعامة....
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 -  783 بلربحة بلطابق بلسفلي عمالة)

70000)بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشريف) بالناهي  س دي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلشريف) بالناهي  س دي  بلس د 
 89 لقم) بل دبية  زنقة  عن بنه)ب()

72000)بلسمالة بلع  ن.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلشريف) بالناهي  س دي  بلس د 
 89 لقم) بل دبية  زنقة  عن بنه)ب()

72000)بلسمالة بلع  ن
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2889.
326I

ACCOMPT CONSULTING

MEINSUPPLY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA(MAROC
MEINSUPPLY شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 612 طريق 

س ليهما ع ينت بلسربق  جدة - 
60000  جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.32739
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 13)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (MEINSUPPLY
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
س ليهما) طريق  (612 بإلجأماعي)

 60000 (- بلسربق  جدة) ع ينت 

غ اب لبس) (:  جدة بملغرب نت جة 2)

بملا2.

 612 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    

بلسربق) ع ينت  س ليهامه  طريق 

 جدة)-)60000) جدة بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()محمد ش قي   عن بنه)ب()

تمالة) (112 د بل بن ناصر جن ب لقم)

)ة() كمصفي) بملغرب  60000) جدة 

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

 612 (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بلسربق) ع ينت  س ليهامه  طريق 

 جدة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2827.

327I

CABYOUCOM

PERLIFE TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR

 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

PERLIFE TRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلخشاشنة قرية بنع دة - 12300 

س ق بلبعاء بلغرب بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26217

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 20)شتنبر) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلحسنا ي محمد كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلغرب) باللبعاء) بس ق  بالبأدبئ ة 
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (03 بأاليخ)

.567
328I

LE LEGALISTE

ANEG DÉSIGNE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM
 BOUABID(APPT(N° 9 OASIS

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ANEG DÉSIGNE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 62 شالع 
عبد هللا بملدي ني، بلطابق بر 2، 
شقة 2، - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556885

في مؤلخ  حر  عقد   بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 12)شتنبر)  
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 ANEG(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.DÉSIGNE
تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تنج د بالجملة)؛
مقا 2 بلنجالة.

62)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
بر 2،) بلطابق  بملدي ني،) هللا  عبد 
بلب ضاء) بلدبل  (20000 (- (،2 شقة)

بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د عبد بلعزيز بنكر)
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عبد بلعزيز بنكر عن بنه)ب()
 101 عمالة) (16 مجم عة) (3 بلفأح)
ب عزة) دبل  (1 تحمد) ب الد  (12 شقة)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عبد بلعزيز بنكر عن بنه)ب()
 101 عمالة) (16 مجم عة) (3 بلفأح)
ب عزة) دبل  (1 تحمد) ب الد  (12 شقة)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 19 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839550.
329I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE AIN CHAMI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14
 VN(MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AIN CHAMI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : تعا ن ة 
بإلنبعات س دي مبالك عين كرمة 
مكناس - 50000 مكناس بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.23155
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2020)تقرل حل) 31)دجنبر) بملؤلخ في)
SOCIETE AIN CHAMI)شركة ذبت)
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
س دي) بإلنبعات  تعا ن ة  بإلجأماعي 
 50000 (- مبالك عين كرمة مكناس)

لعدم مزب لة) نت جة  بملغرب  مكناس 

بلنشاط.

  عين:

عربش  ) لحسن  بلس د)ة()

س دي) بإلنبعات  تعا ن ة  عن بنه)ب()

مبالك عين كرمة  بد بلرمان)50000 

مكناس بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

2020) في تعا ن ة) دجنبر) (31 بأاليخ)

كرمة) عين  مبالك  س دي  بإلنبعات 

مكناس)-)50000)مكناس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)900.

330I

إئأمان ة)BKM)لإللشادبت

ميرة بريك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

إئأمان ة BKM لإللشادبت
لقم 10 تجزئة بملركز  لزبزبت، 

25000،  لزبزبت بملغرب

ميرة بريك شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 125 

س بلحي بملحمدي  لزبزبت - 25000 

 لزبزبت بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

12121

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ميرة) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بريك.

تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء)  بالشغا2 بملخألفة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)125 
 25000 (- س بلحي بملحمدي  لزبزبت)

 لزبزبت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.500.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 15.000 (: لحسن) فاسكا  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() لحسن  فاسكا  بلس د 
 25000 125)س بلحي بملحمدي) لقم)

 لزبزبت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لحسن  فاسكا  بلس د 
 25000 125)س بلحي بملحمدي) لقم)

 لزبزبت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب لزبزبت بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)391.
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

INTERCOM TECHNOLOGIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،
chichaoua MAROC

 INTERCOM TECHNOLOGIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلح دبت , جماعة ملز ض ة شيشا ة 
- 21000 شيشا ة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2163

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.INTERCOM TECHNOLOGIE
-1مقا 2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

في برعما2  بإلنشاءبت بملخألفة.

تكن ل ج ا) معدبت  تاجر  (2-

بملعل مات.

-3)تاجر.

تك  ف) معدبت  ب ع  ترك ب  (2-

بله بء..

د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلح دبت),)جماعة ملز ض ة شيشا ة)

- 21000)شيشا ة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

500)بق مة) (: بلس د تحمد بل بلد)

100)دلهم.

بلس د عثمان بل بلد):)500)بق مة)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بل بلد  تحمد  بلس د 

شيشا ة) ملز ض ة  بلح دبت  د بل 

21000)شيشا ة بملغرب.

عن بنه)ب() بل بلد  عثمان  بلس د 

شيشا ة) ملز ض ة  بلح دبت  د بل 

21000)شيشا ة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بل بلد  تحمد  بلس د 

شيشا ة) ملز ض ة  بلح دبت  د بل 

21000)شيشا ة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 08 بأاليخ) بامنأان ت  بالبأدبئ ة 

غشت)2022)تحت لقم)303/2022.
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BCOMPTA

 FLASHONEACADEMY
PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573، 93002، TETOUAN
MAROC-GSM 0662280859-

 FLASHONEACADEMY PRIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشالع 
بلرئي�سي لبنقريش بمام بملكأب 

بل طني للماء  بلكهر9اء بنقريش - 
93000 تط بن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
32237

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FLASHONEACADEMY PRIVE
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدعم  بللغات للأعل م بملدل�سي.
بلشالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملكأب) بمام  لبنقريش  بلرئي�سي 
(- بنقريش) للماء) بلكهر9اء) بل طني 

93000)تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلصرحاني) بللط ف  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلصرحاني) بللط ف  عبد  بلس د 
جماعة) بنقريش  دبل  د بل  عن بنه)ب()
تط بن) (93000 تط بن) بنقريش 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلصرحاني) بللط ف  عبد  بلس د 
جماعة) بنقريش  دبل  د بل  عن بنه)ب()
تط بن) (93000 تط بن) بنقريش 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)1992.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

YOUS INNOVA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES(SEMARA، 72000، ES

SEMARA MAROC
YOUS INNOVA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
تمزميز لقم 03 بلسمالة بملغرب - 

72000 بلسمالة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2775

 21 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 YOUS(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.INNOVA

تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء) بلأجالة  بلخدمات بملأن عة.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بملغرب) بلسمالة  (03 لقم) تمزميز 

72000)بلسمالة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلع ني) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلع ني  ي سف  بلس د 
 635 لقم) ف  بل ك  بل حدة  تجزئة 

72000)بلسمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة عائشة بلع ني عن بنه)ب()
 18 لقم) بلقر يين  جماعة  زنقة 

72000)بلسمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالسمالة بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)-.
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COMPTE A JOUR

 FOODING COMMERCE
NEGOCE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
 FOODING COMMERCE

NEGOCE شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي ب الد 
عي�سى شالع ت نس لقم 22 بلطابق 

بال 2 - 62000 بلناظ ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22659

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 FOODING COMMERCE

.NEGOCE
(/ مقهى) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مطعم.
:)حي ب الد) عن بن بملقر بالجأماعي)
بلطابق) (22 عي�سى شالع ت نس لقم)

بال 2)-)62000)بلناظ ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 332 (: ب سبحة) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 333 (: بلس د عبد بلغف ل حن ني)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 333 (: بلحم تي) لض بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د محمد ب سبحة عن بنه)ب()
سل بن بلناظ ل) (11 حي بملسيرة لقم)

62000)بلناظ ل بملغرب.
حن ني) بلغف ل  عبد  بلس د 
بزغنغان) يحيى  ب الد  حي  عن بنه)ب()

بلناظ ل)62000)بلناظ ل بملغرب.
بلس د لض بن بلحم تي عن بنه)ب()
 62000 بنصال) بني  ب الد عي�سى  حي 

بلناظ ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ب سبحة حسن عن بنه)ب()
سل بن بلناظ ل) (11 حي بملسيرة لقم)

62000)بلناظ ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)2275.
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COMPTE A JOUR

YABKA IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
YABKA IMMOBILIER شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملسيرة لقم 67 بلناظ ل - 62000 
بلناظ ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22657

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 YABKA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.IMMOBILIER
:) س ط) بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 62000 (- بلناظ ل) (67 لقم) بملسيرة 

بلناظ ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 2.500 (: يبقى) سل مان  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د محمد يبقى):)2.500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() يبقى  سل مان  بلس د 
بلزنقة) ب  سكأ ل  ب ط ب  ب الد  حي 
59)لقم)16)بلناظ ل)62000)بلناظ ل)

بملغرب.

حي) بلس د محمد يبقى عن بنه)ب()
ب الد ب ط ب سكأ ل ب بلزنقة)2)لقم)5 

بلناظ ل)62000)بلناظ ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() يبقى  سل مان  بلس د 

بلزنقة) ب  سكأ ل  ب ط ب  ب الد  حي 
59)لقم)16)بلناظ ل)62000)بلناظ ل)

بملغرب

حي) بلس د محمد يبقى عن بنه)ب()
ب الد ب ط ب سكأ ل ب بلزنقة)2)لقم)5 

بلناظ ل)62000)بلناظ ل بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)2272.
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marrakech(finance

DELIGNE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

marrakech(finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

DELIGNE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 166 بلحي 
بلصناعي س دي غانم بلطابق بال 2 

- 20000 مربكش بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.110119

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 13)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) (DELIGNE بل ح د) بلشريك 
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي)166)بلحي بلصناعي)

 20000 (- س دي غانم بلطابق بال 2)

قربل) (: (2 نت جة  بملغرب  مربكش 

بلشريك بأصف ة بلشركة.

  حدد مقر بلأصف ة ب)166)بلحي)
بلصناعي س دي غانم بلطابق بال 2)-)

20000)مربكش بملغرب.)
  عين:

مالك ج ل ان ديلين  ) بلس د)ة()
عن بنه)ب()ف ال)81)بقامة كالدن س تي)
مربكش) (20000 بلجن بي) بلنخ ل 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9932.
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bemultico( ب م لأ ك

 فربنك ل ا

FRANKELIA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

bemultico  ب م لأ ك
لقم 106 شقة لقم 01 بلزيأ ن 

بملعركة -مكناس، 50060، مكناس 
مكناس

 فربنك ل ا FRANKELIA شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي كربج في 
لقم 311 بل ك 12 لفربي بلسعادة 
مكناس - 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57325
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (01
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FRANKELIA(فربنك ل ا
غرض بلشركة بإيجاز):)بلنجالة

بالشغا2 بملخألفة ب  بلبناء.

كربج في) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
لفربي بلسعادة) (12 بل ك) (311 لقم)

مكناس)-)50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: بلس د عمر بلبضرة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د طالق بلبضرة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عمر بلبضرة عن بنه)ب()لقم)

بلسعادة) الفربي حي  (12 بل ك) (311

مكناس)50000)مكناس بملغرب.

عن بنه)ب() بلبضرة  طالق  بلس د 
 1 بل حدة) حي  (15 لقم) (33 زنقة)

مكناس)50000)مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عمر بلبضرة عن بنه)ب()لقم)

بلسعادة) الفربي حي  (12 بل ك) (311

مكناس)50000)مكناس بملغرب

عن بنه)ب() بلبضرة  طالق  بلس د 
 1 بل حدة) حي  (15 لقم) (33 زنقة)

مكناس)50000)مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3591.
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AUDEXPERT

BRAND NEWS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE

 GALIS(CASABLANCA، 20200،

Casablanca Maroc

 BRAND NEWS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عن بن مقرها بإلجأماعي 12،زنقة 
سالية بن ز ن م بلطابق 3 بلشقة 
3 بلنخ ل - 20320 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

552073
 02 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 غشت)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BRAND NEWS
غرض بلشركة بإيجاز):)بستشالبت)

في بلتس ير.
12،زنقة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلشقة) (3 بلطابق) ز ن م  بن  سالية 
بلب ضاء) بلدبل  (20320 (- بلنخ ل) (3

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
700)حصة) (: بلس د سامي كناف )

بق مة)100)دلهم للحصة.
300)حصة) (: بلس دة زينب عل ي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() كناف   سامي  بلس د 
شقة) (2 زنقة عين حر دة طابق) (12
بلدبل) (20100 حي لبسين بلب ضاء) (2

بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() عل ي  زينب  بلس دة 
 30000  2 شالع بير ت بلزه ل) (272

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عل ي  زينب  بلس دة 
 30000  2 شالع بير ت بلزه ل) (272

فاس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)-.
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 Groupe Management de Compétence  

S.A.R.L A-U

JUPITER RENT CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شالع بلحريري، بلطابق بلثالت، 
لقم 32، 90000، طنجة بملغرب

JUPITER RENT CAR شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بالدليس ة، زنقة 21، بلطابق 1، لقم 
20 - 90000 طنجة بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.33629

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 15)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()بمل دن)

تحمد كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10758.
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 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

BENJINORD TRANS
إعالن مأعدد بلقربلبت

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شالع بلحريري، بلطابق بلثالت، 
لقم 32، 90000، طنجة بملغرب

BENJINORD TRANS »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة 

خ زبفات، لقم 109، شالع 

مكس ك، بلطابق 5، شقة 28 - - 

طنجة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.108179

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)25)ي ل  ز)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

من) بجأماع ة  حصة  (1000 تف يت)

بلس د محمد بغدبدي لفائدة بلس د)

علي بن بلطاهر بلع ني.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 
اللة) بقامة  (،12 لقم) (،25 زنقة) من 

عمالة) بلى  (1 بلطابق) بلشاف ة،)
خ زبفات،)لقم)109،)شالع مكس ك،)

بلطابق)5،)شقة)28)-)طنجة.)

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بغدبدي من) بلس د محمد  بسأقالة 

مهامه مسير للشركة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين بلس د علي بن بلطاهر بلع ني)

مسيرللشركة ملدة غير محد دة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

عمالة) (: للشركة) بالجأماعي  بملقر 
خ زبفات،)لقم)109،)شالع مكس ك،)

بلطابق)5،)شقة)28)-)طنجة

على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 

في) بلشركة  لتسما2  حدد  مايلي:)

على) مقسمة  دلهم  (100.000,00

كل  بحدة) ق مة  حصة  (1000

بلشكل) على  م زعة  دلهم  (100,00

بلأالي:)-)بلس د علي بن بلطاهر بلع ني)

-------- 1000)حصة)

بند لقم)13:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين بلس د علي بن بلطاهر بلع ني)

مسيرللشركة ملدة غير محد دة

بند لقم)16:)بلذي ينص على مايلي:)

معامالتها) جم ع  في  بلشركة  تلتزم 

بأ ق ع بلس د علي بن بلطاهر بلع ني.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10772.
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FIDUCIAIRE AL JOZORE

LA VERRIERE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL JOZORE

 IMM 32 APPT5 GH20E(LES

 PORTES(DE(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

LA VERRIERE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 109 شالع 

2 حي م الي لش د 2. بلدبل بلب ضاء 

20250 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

198819

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2009 ماي) (01

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LA (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.VERRIERE

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.

عن بن بملقر بالجأماعي):)109)شالع)

بلدبل بلب ضاء) (.2 حي م الي لش د) (2

20250)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
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 100 (: بلرزبق لغاي) بلس د عبد 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 100 (: بلرزبق لغاي) بلس د عبد 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

لغاي) بلرزبق  عبد  بلس د 

 1082 عمالة) (1 ص ك ما) عن بنه)ب()

مربكش) (20000 مربكش) (3 بلطابق)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

لغاي) بلرزبق  عبد  بلس د 

 1082 عمالة) (1 ص ك ما) عن بنه)ب()

مربكش) (20000 مربكش) (3 بلطابق)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 17 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تبريل)2009)تحت لقم)5872.
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CABYOUCOM

SUPRA D›OR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR

 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

SUPRA D›OR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

ب الد بلأ يجر بلدشيرة س دي بعمر 

بلحا�سي - 16150 مشرع بلقصيري 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

901

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (25

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SUPRA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.D’OR

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملسأخدمين.

د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ب الد بلأ يجر بلدشيرة س دي بعمر)

مشرع بلقصيري) (16150 (- بلحا�سي)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د بحمد بجى)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

د بل) بلس د بحمد بجى عن بنه)ب()

ب الد بلأ يجر بلدشيرة س دي بعمر)

مشرع) (16150 بلقصيري) بلحا�سي 

بلقصيري بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

د بل) بلس د بحمد بجى عن بنه)ب()

ب الد بلأ يجر بلدشيرة س دي بعمر)

مشرع) (16150 بلقصيري) بلحا�سي 

بلقصيري بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بلقصيري  بمشرع  بالبأدبئ ة 

21)شتنبر)2022)تحت لقم)299.
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CABYOUCOM

 SOCIETE TOUTES
OPERATIONS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 SOCIETE TOUTES OPERATIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 101 

شالع م الي عبد بلعزيز بقامة 
بلصن 9ر مكأب لقم 2 - 12000 

بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66703

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (31
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
.SOCIETE TOUTES OPERATIONS
:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

بشغا2 مخألفة  بلبناء.
لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع م الي عبد بلعزيز بقامة) (101
 12000  -  2 لقم) مكأب  بلصن 9ر 

بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: لشهب) حسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د حسن لشهب عن بنه)ب()حي)

 15000 بلزياني  بملاس) بلقاسم  ببي 

بلخميسات بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د حسن لشهب عن بنه)ب()حي)

 15000 بلزياني  بملاس) بلقاسم  ببي 

بلخميسات بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)92713.
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CABYOUCOM

AYOUB PERTRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR

 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

AYOUB PERTRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

م ل دبت س دي بعمر بلحا�سي - 

16150 مشرع بلقصيري بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

903

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (29

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AYOUB PERTRANS

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملسأخدمين.
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د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بلحا�سي) بعمر  س دي  م ل دبت 

16150)مشرع بلقصيري بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلعطافي) بلد يب  ببربه م  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.
500)حصة) (: بلس د بلزهرة بي ب)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلعطافي) بلد يب  ببربه م  بلس د 
عن بنه)ب()حي مبر كة)5)زنقة)18)لقم)

82 90000)طنجة بملغرب.
عن بنه)ب() بي ب  بلزهرة  بلس دة 
د بل م ل دبت س دي بعمر بلحا�سي)

16150)بلقصيري بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلعطافي) بلد يب  ببربه م  بلس د 
عن بنه)ب()حي مبر كة)5)زنقة)18)لقم)

82 90000)طنجة بملغرب
عن بنه)ب() بي ب  بلزهرة  بلس دة 
د بل م ل دبت س دي بعمر بلحا�سي)

16150)بلقصيري بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بلقصيري  بمشرع  بالبأدبئ ة 

21)شتنبر)2022)تحت لقم)300.
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FIDUCOJ

STE KOUMICH.
TD.NEGOCE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42,، 64550،

JERADA MAROC
 STE KOUMICH.TD.NEGOCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
بل حدة لقم 22، حا�سي بال2 - 

62500 جربدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

39993

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.KOUMICH.TD.NEGOCE

غرض بلشركة بإيجاز):)-مقا 2 في)

برشغا2 بلعم م ة ت  بلبناء.

-بملأاجرة..

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- بال2) حا�سي  (،22 لقم) بل حدة 

62500)جربدة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: محمد) ك ميش  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

500)حصة) بلس د ز كالي عزيز):)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  ك ميش  بلس د 

بال2) حا�سي  (،22 لقم) بل حدة  حي 

62500)جربدة بملغرب.

بلس د ز كالي عزيز عن بنه)ب()حي)

بلع  ن لقم)09،)حا�سي بال2)62500 

جربدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() محمد  ك ميش  بلس د 

بال2) حا�سي  (،22 لقم) بل حدة  حي 

62500)جربدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1293.
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بلنك

 FRUITFATIMA
INTERNACIONAL SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بلنك

شالع ي سف ببن تاشفين لقم 12 

 LARACHE ،92000 ،بلعربئش

بملغرب

 FRUITFATIMA

INTERNACIONAL SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 177 

بلأجزئة بلخضربء, بلطابق بر 2 - 

92000 بلعربئش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

7121

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

مأب عة) بلشركة  تسم ة 

بمخأصر) بإلقأضاء) عند 

 FRUITFATIMA (: تسم تها)

.INTERNACIONAL SARL

تصدير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنأجات بلزلبعبة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)177 

(- بر 2) بلطابق  بلخضربء,) بلأجزئة 

92000)بلعربئش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلحربق) مر بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد بلحربق):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلحربق  مر بن  بلس د 
بقامة) بلجديد  1107بملغرب  لقم)

بسماع ل)92000)بلعربئش بملغرب.

عن بنه)ب() بلحربق  محمد  بلس د 

كالبريا)127 02 3)برشل نة)-)بسبان ا)

0185)برشل نة بسبان ا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلحربق  مر بن  بلس د 
بقامة) بلجديد  1107بملغرب  لقم)

بسماع ل)92000)بلعربئش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ) بالعربئش  بالبأدبئ ة 

لقم) تحت  (2022 شتنبر) (29

.26011122015221
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YOUNESS BENMOUSSA

 GROUPEMENT COOPER

ZEMMOUR
مجم عة ذبت بلنفع بالقأصادي

تع ين مسير جديد للشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي بلنهضة 2 لقم 72 ت فلت، 

Tiflet(Maroc ،15200

 GROUPEMENT COOPER

ZEMMOUR مجم عة ذبت بلنفع 

بالقأصادي

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلدبل ة 
لقم 267 ت فلت - 15200 ت فلت 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28673

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 29)شتنبر) بملؤلخ في)

مسير جديد للشركة بلس د)ة()بلكش)

بسماع ل كمسير آخر

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالخميسات  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)362.
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WIFAK GESTION

TUNAHANI PRIVE
إعالن مأعدد بلقربلبت

WIFAK GESTION
شالع عبد بلعالي بنشقر ن مكاتب 
زينب طابق لقم 2 مكأب لقم 8.، 

30000، فاس بملغرب
TUNAHANI PRIVE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: بلطباق 
بر 2 جماعة ت الد ط ب د بل ب الد 
ط ب ب عب د بلساق ة سايس - 

30023 فاس بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.58279

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يت حصص
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بسأقالة بملسير للشركة
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين مسير جديد للشركة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بلشكل بلقن ني للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقن ني  بلشكل  تح يل 
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  من 
ذبت) شركة  بلى  بل ح د  لشريك 

مسؤ ل ة محد دة)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
تسمائهم) ذكر  بآلتي  بلشركاء) قدم 
بلس د) (: بملساهمات بلنقدية بلأال ة)
دلهم) (28000 مبلغ) محمد  ب 9يز 
 12000  بلس د يخلف محمد مبلغ)
 20000 دلهم مجمـــــــــــــــــ ع بملساهمات)

دلهم
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
حدد لتسما2 بلشركة في مبلغ)20000 
دلهم(،مقسمة) تلف  )تلبع ن  دلهم)
حصة() )تلبعمائة  حصة) (200 إلى)
100,00دلهم) منها) كل  بحدة  ق مة 

حسب) مخ لة للشركاء) )مائة دلهم()
نسبة مساهمتهم في لتس بملا2 كالأالي:)
بلس د ب 9يز محمد)280حصة بلس د)
يخلف محمد)120)حصة بملجمـــــــــــــــــ ع)

 200)حصة
على) ينص  بلذي  (:13 لقم) بند 
مايلي:)لقد قرل بلشركاء)تع ين بلس د)
ب 9يز محمد كمسير للشركة لفترة غير)

محد دة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (20 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2921.
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WIFAK GESTION

COSMOMAROC
إعالن مأعدد بلقربلبت

WIFAK GESTION
شالع عبد بلعالي بنشقر ن مكاتب 
زينب طابق لقم 2 مكأب لقم 8.، 

30000، فاس بملغرب
COSMOMAROC »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: بملركز 

بلحضالي لتس بملاء بملنطقة 
 S2 / 57 بلصناع ة بلقطعة لقم
إقل م م الي يعق ب جماعة عين 
بلشقف - 36122 فاس بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.25957
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 06)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة.
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
تغير بلنشاط بستربد  تصدير) مايلي:)
بمل بد) :بسأيربد  بلأالي) بلنشاط  بي 
لأصن ع) فقط  بملخصصة  بلخام 
بلأجم ل  منأجات) مسأحضربت 

بلنظافة بلجسدية
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

غرض بلشركة):

تصن ع  بسأيربد  تصدير) (1-  

بلأجم ل) مسأحضربت   ت زيع 

بلجسدية.-2  بلنظافة   منأجات 

بملخصصة) بلخام  بمل بد  بسأيربد 

فقط لأصن ع مسأحضربت بلأجم ل)

 منأجات بلنظافة بلجسدية.

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلرئي�سي) بملقر  ي جد  بلشركة:) مقر 

للشركة ب بملركز بلحضالي لتس بملاء)

 S2 /(بملنطقة بلصناع ة بلقطعة لقم

57)إقل م م الي يعق ب جماعة عين)

بلشقف فاس)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3927.
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بل كالة بلعامة للخدمات

TANGER POS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بل كالة بلعامة للخدمات

ساحة بلعدبلة، 93100، بلفن دق 

بملغرب

TANGER POS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملجد 
زنقة 12 لقم 22 - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

127569

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (13

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TANGER POS

خدمة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للشركات:) تسا�سي  بشكل  مخصصة 

بإلعالن،) بلأصم م،) بلأحرير،)

بلأص ير) بإلدبلية،) بلخدمات 

بلف ت غربفي.

عن بن بملقر بالجأماعي):)حي بملجد)

طنجة) (90000  -  22 لقم) (12 زنقة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة سل ى د مي):)500)حصة)

بق مة)50.000)دلهم للحصة.

حصة) (500 (: بلس د نب ل بخات)

بق مة)50.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() د مي  سل ى  بلس دة 

133)حي س دي منص ل بلرماني) لقم)

15000)بلخميسات بملغرب.

عن بنه)ب() بخات  نب ل  بلس د 

طنجة) (90000 ب) (5 بشناد) بملرس 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() د مي  سل ى  بلس دة 

133)حي س دي منص ل بلرماني) لقم)

15000)بلخميسات بملغرب

عن بنه)ب() بخات  نب ل  بلس د 

طنجة) (90000 ب) (5 بشناد) بملرس 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ماي) (25 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2725.
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IMP SAHARA

INPLAS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

IMP SAHARA
حي م الي لش د بل ك 12 لقم 1 
مكرل بلع  ن، 70000، بلع  ن 

بملغرب
INPLAS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مدينة 
بل حدة بل ك C لقم 569 70000 

بلع  ن بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.33115

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
)ة()ج يدة كرماط) تف يت بلس د)
10)حصة بجأماع ة من تصل)1.000 
بسماع ل) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

كرماط بأاليخ)30)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
03)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2930.
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M&A(CONS

KAMAR IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

M&A(CONS
حي بلجديد بني بنصاللبلناظ ل، 

62000، بلناظ ل بملغرب
KAMAR IMPORT EXPORT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بال د 
ب ط ب سكأ ل س بلناظ ل - 62000 

بلناظ ل بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
15705

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 غشت) (25 في) بملؤلخ 

حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)

مبلغ) (KAMAR IMPORT EXPORT

دلهم  عن بن) (90.000 لتسمالها)

ب ط ب) بال د  بإلجأماعي  مقرها 

سكأ ل س بلناظ ل)-)62000)بلناظ ل)

بملغرب نت جة 2):)بقاف بلناشط.

بال د) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

ب ط ب سكأ ل س بلناظ ل)-)62000 

بلناظ ل بملغرب.)

  عين:

قمر  ) بإلهلل  عبد  بلس د)ة()

سكأ ل س) ب ط ب  بال د  عن بنه)ب()

بملغرب) بلناظ ل  (62000 بلناظ ل)

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)31)غشت)

2022)تحت لقم)2280.
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مكأب بلدلبسات بلقان ن ة  بلجبائ ة

KMZ FONCIERE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،20020

KMZ FONCIERE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

ب لك ن زنقة جعفر ببن حبيب إقامة 

بملشرق 2، بلطابق بر 2، لقم 3 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557153

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (30

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 KMZ (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

. FONCIERE

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ب لك ن زنقة جعفر ببن حبيب إقامة)

 -  3 لقم) بر 2،) بلطابق  (،2 بملشرق)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 MAROC( DINDE( : بلشركة)

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 MAROC DINDE بلشركة)

بلجديدة،) طريق  (31 كلم) عن بنه)ب()

 20000 بلس بلم) حد  بلساحل 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عبد بمل لى فأاح عن بنه)ب()

ت الد عز ز) (18 بلجديدة كلم) طريق 

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلن بصر)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839725.

352I

HORICOM

3N EL OUJDI ASFAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

3N EL OUJDI ASFAR شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنزه 
بملدينة بلجديدة شالع طرفاية م الي 

علي بلشريف - 50000 مكناس 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.27631
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
م م ن جصب) )ة() تف يت بلس د)
330)حصة بجأماع ة من تصل)330 
بسماع ل) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

ببن بلط ب بأاليخ)18)غشت)2022.
بلكريم) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (330 مسا ي)
)ة() حصة لفائدة بلس د) (330 تصل)
غشت) (18 بأاليخ) ب بملعلم  بلحسين 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3562.
355I

RIAN MFADDAL

IGARCOM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20،
90000، TANGER(MAROC

IGARCOM شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 12 زنقة 
خالد إبن بل ل د طابق 3 لقم 8 - 
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90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130901

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IGARCOM

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.

زنقة) (12 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

 -  8 لقم) (3 طابق) بل ل د  إبن  خالد 

90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 VADJI( ODAY( :( 1.000 بلس د)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() (VADJI ODAY بلس د)

ترك ا)0)ترك ا ترك ا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() (VADJI ODAY بلس د)

ترك ا)0)ترك ا ترك ا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257859.

356I

M&A(CONS

KAMAR IMPORT EXPORT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

M&A(CONS

حي بلجديد بني بنصاللبلناظ ل، 

62000، بلناظ ل بملغرب

KAMAR IMPORT EXPORT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : بال د 

ب ط ب سكأ ل س بلناظ ل - 62000 

بلناظ ل بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.15705

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 تكأ 9ر) (25 في) بملؤلخ 

 KAMAR IMPORT EXPORT حل)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ)

دلهم  عن بن) (90.000 لتسمالها)

ب ط ب) بال د  بإلجأماعي  مقرها 

سكأ ل س بلناظ ل)-)62000)بلناظ ل)

بملغرب نت جة القاف بلناشط.

  عين:

قمر  ) بإلهلل  عبد  بلس د)ة()

سكأ ل س) ب ط ب  بال د  عن بنه)ب()

بملغرب) بلناظ ل  (62000 بلناظ ل)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بال د) 2022) في  تكأ 9ر) (25 بأاليخ)

ب ط ب سكأ ل س بلناظ ل)-)62000 

بلناظ ل بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)31)غشت)

2022)تحت لقم)2299.

357I

HORICOM

GAFFER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HORICOM

 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

GAFFER شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 

بالطابق برل�سي لقم 572 تجزئة 

بملنتزه 2 بيت  ال2 - 50000 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57311

 12 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GAFFER

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلعقالي

تشغا2 بلبناء)بملخألفة.

محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تجزئة) (572 لقم) برل�سي  بالطابق 

50000)مكناس) (- بيت  ال2) (2 بملنتزه)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)2.000.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  ل ا  بلس د 
 50000 لبء) (175 لقم) (6 بلنع م)

مكناس بملغرب.

بلس د عبد بلعزيز  ل ا عن بنه)ب()
مكناس) (50000  175 لقم) (6 بلنع م)

بملغرب.
مسأ ل) بلغني  عبد  بلس د 
بلزله ن ة) (293 لقم) عن بنه)ب()
بلأ س ع)2)بلشطر)2 50000)مكناس)

بملغرب.
بلس د زكريا  ل ا عن بنه)ب()بلنع م)

6)لقم)175 50000)مكناس بملغرب.
عن بنه)ب() ي سف  ل ا  بلس د 
مكناس) (50000  175 لقم) (6 بلنع م)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  ل ا  بلس د 
 50000 لبء) (175 لقم) (6 بلنع م)

مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3571.
358I

ت ديريك

AKS PROPERTY SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

ت ديريك
36ت، شالع تنفا - بلطابق بر 2 
- بلدبل بلب ضاء 36ت، شالع تنفا 
- بلطابق بر 2 - بلدبل بلب ضاء، 
20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

AKS PROPERTY SARL »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: عند 
ت ديريك 36 ت شالع تنفا بلطابق 
بر 2 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.510263

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 25)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بمبلغ) نقدب  بلشركة  لتسما2  زيادة 
 100.000 دلهم لرفعه من) (25.000

دلهم إلى)125.000)دلهم.
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قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
(،RAZAKSON SARL شركة) قب 2 
عدد) بلب ضاء) بلدبل  سجلهابلأجالي 

551251،)كشريك جديد بالشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلأقدمة
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

لتسما2 بلشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839056.
359I

LADY BUSINESS SARL AU

PARAPHARMACIE CEDRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LADY BUSINESS SARL AU
 RUE 11 HAY(RETTAHA 77

 AHADAF(AZROU(N°30 MIDELT
 AHADAF(AZROU، 53100،

AZROU MAROC
 PARAPHARMACIE CEDRE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 522 
تجزئة عين بغبا2 بزل  - 53100 بزل  

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
1855

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PARAPHARMACIE CEDRE

تس يق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملنأجات بلص دالن ة  شبه بلطب ة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)522 
تجزئة عين بغبا2 بزل )-)53100)بزل )

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
200)حصة) (: بلس د شع ب عزيز)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د شع ب عزيز عن بنه)ب()لقم)
 53100 522)تجزئة عين بغبا2 بزل )

بزل  بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د شع ب عزيز عن بنه)ب()لقم)
 53100 522)تجزئة عين بغبا2 بزل )

بزل  بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)305.
360I

SM PARTNERS

XPEDIA LOGISTICS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

SM PARTNERS
33 مجم عة عرسة لكبير بلطابق 

برل�سيِ  مكأب بِ 1 إمأدبد 
بملعاليف، 20000، بلدبل بلب ضاِء 

maroc
XPEDIA LOGISTICS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلدبل 
بلب ضاء - 130 شالع بلسفير بن 

عائشة ب لقم 8 بلطابق 2 - 20290 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)29)غشت)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

شالع بلسفير) (130 (- »بلدبل بلب ضاء)
 -  2 بلطابق) (8 لقم) ب  عائشة  بن 
إلى) بملغرب«) بلب ضاء) بلدبل  (20290
-)عمالة مدبل ب ل 9ا،) »بلدبل بلب ضاء)
 1 بلطابق) بالسأقال2  شالع  (211
بلدبل) (20250  -  2/1 لقم) بملكأب 

بلب ضاء)بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839637.

361I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE KHAIR PESCA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas،

30000، fes(MAROC
STE KHAIR PESCA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : محل لقم 
3 قطعة لقم 131 تجزئة بلسباطي 1 
منفل لي 2 طريق صفر  محل لقم 
3 قطعة لقم 131 تجزئة بلسباطي 
1 منفل لي 2 طريق صفر  30000 

فاس بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.68597

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 19)شتنبر) بملؤلخ في)
ذبت) شركة  (STE KHAIR PESCA
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
تجزئة) (131 قطعة لقم) (3 محل لقم)
بلسباطي)1)منفل لي)2)طريق صفر )
تجزئة) (131 قطعة لقم) (3 محل لقم)
بلسباطي)1)منفل لي)2)طريق صفر )
نت جة الغالق) بملغرب  فاس  (30000

كامل لنشاط بلشركة.

  عين:

ملسالك  ) خالد  بلس د)ة()
زنقة برشل نة بلطابق) (22 عن بنه)ب()

30000)فاس بملغرب) 2)طريق صفر )

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)19)شتنبر)2022) في محل لقم)

3)قطعة لقم)131)تجزئة بلسباطي)1 

 30000 (- طريق صفر ) (2 منفل لي)

فاس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3917/022.

362I

RECOFIDUS EL BAKKALI AHMED

STE TISGHITI MOHAMED
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 RECOFIDUS EL BAKKALI

AHMED

 AV HASSAN II BUREAUX

 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°2

 AV HASSAN II BUREAUX

 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°3،

93000، TETOUAN(MAROC

 STE TISGHITI MOHAMED

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بالغربس - 93150 مرت ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

31661

في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (25

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TISGHITI MOHAMED
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي)
.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بالغربس)-)93150)مرت ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د بلتسغ تي محمد)
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلتسغ تي محمد عن بنه)ب()
شالع بغدبد لقم)116 93000)تط بن)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلتسغ تي محمد عن بنه)ب()
شالع بغدبد لقم)116 93000)تط بن)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (01 بأاليخ) بأط بن  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1306.

363I

SOUHAL CONSULTING

EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 36 ت 

بملسيرة 3 مربكش - 20000 مربكش 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

17825

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (06 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

فأحي) ي سف  )ة() بلس د) تف يت 

حصة) (30.000 عثمان) محم د 

حصة) (75.000 بجأماع ة من تصل)

لفائدة بلس د))ة()عبد بلسالم بسالم)

بأاليخ)06)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139921.

362I

مكأب بمل ثقة بالسأادة دينا بغدبدي

LS SFAX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مكأب بمل ثقة بالسأادة دينا بغدبدي

 Lot 264 florida(sidi(Maarouf

 Lot 264 florida(sidi(Maarouf،

Casablanca ،20200 بملغرب

LS SFAX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 03 زنقة 

بيت  لير شالع م الي ي سف 

ب لك ن بلدبل بلب ضاء 20053 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557095

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SFAX

جم ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلل جست ة  بلأخزين) بلخدمات 
 بلنقل)؛بملشالكة في جم ع بلعمل ات)

بلأجالية ت  بلصناع ة.
 03 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زنقة بيت  لير شالع م الي ي سف)
20053)بلدبل) ب لك ن بلدبل بلب ضاء)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 LOGISOLUTIONS بلشركة)
شالع) عمر  بن  ل تسم ن  عن بنه)ب()
ن  ي لك بملنطقة بلصناع ة برن �سي)

20600)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بنكيربن  بمين  بلس د 
بلب ضاء) بلدبل  (20180 دياب) عين 

بملغرب
بنكيربن) مام ن  محمد  بلس د 
بلدبل) (20180 دياب) عين  عن بنه)ب()

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839831.

365I

CASA COMPTES

AGRO7
إعالن مأعدد بلقربلبت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

AGRO7 »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 265 شالع 
بلزلقط ني بلطابق 9 لقم 92 - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.525665

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)12)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

حصة بجأماع ة من) (10.000 ب ع) (-

طرف بلس د سع د فضل ي لفائدة)

بلس د هشام سالم ل صبح هذب برخير)

بلشريك بل ح د للشركة.

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

مايلي:)-)قب 2 بسأقالة بلس د سع د)

كمسير  ح د) مهامه  من  فضل ي 

للشركة.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين بلس د هشام سالم كمسير) (-

 ح د للشركة ملدة غير محد دة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:7 6 لقم) بند 

يأك ن بلرتسما2 بالجأماعي) (- مايلي:)

من)10.000)حصة بق مة)100)دلهم)

لبعها) في  محرلة  بل بحدة،) للحصة 

 ممن حة للس د هشام سالم

بند لقم)12:)بلذي ينص على مايلي:)

محد دة) غير  ملدة  بلشركة  تسير  (-

بالأ ق ع بل ح د للس د هشام.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839523.

366I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

TAZI KINESITHERAPIE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU،

53100، AZROU(MAROC

TAZI KINESITHERAPIE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة لقم 

1 مكرل بقامة بشرى زنقة ل الس 

بفربن - 53000 بفربن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1631

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2021 ماي) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 TAZI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.KINESITHERAPIE

بلتر يض) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلطبي.

بلشقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم)1)مكرل بقامة بشرى زنقة ل الس)

بفربن)-)53000)بفربن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: هند) بلأازي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() هند  بلأازي  بلس دة 

بلرياض) حي  بلسادس  محمد  شالع 

بفربن)53000)بفربن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() هند  بلأازي  بلس دة 

بلرياض) حي  بلسادس  محمد  شالع 

بفربن)53000)بفربن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ن نبر) (11 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2021)تحت لقم)370.

367I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE ASSISTANCE EL

HOUDA

إعالن مأعدد بلقربلبت

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur

 nour 2eme(etage(n15 atlas،

30000، fes(MAROC

 STE ASSISTANCE EL HOUDA

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: محل لقم 

69 تجزئة لببحة ز بغة بلسفلى - - 

فاس بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.52933

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 22)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يت بلحصص

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يت حصص بلس د حنان بحمد)

بلى بلس دة ملسعدي بلهام

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

لببحة) تجزئة  (69 لقم) محل  من 

لقم) محل  بلى  فاس  بلسفلى  ز بغة 

م الي) ل ب�سي  سبع  بلض ي ات  (27

يعق ب فاس

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (19 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2912.

368I

CLAIR FINANCE COMPTA

JEWELRY EXPERTS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
حل شركة

CLAIR FINANCE COMPTA
زنقة 127 لقم 16 طابق 2 شالع  بد 

سب  باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

JEWELRY EXPERTS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

سه ل بلر مي بل ك 39 لقم 20 - 

20600 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.523223

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 ماي) (17 في) بملؤلخ 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 JEWELRY بل ح د) بلشريك  ذبت 

 10.000 لتسمالها) مبلغ  (EXPERTS

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي شالع)
 -  20 لقم) (39 بل ك) بلر مي  سه ل 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20600

2):)صع 9ات مال ة   بقأصادية.

شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 -  20 لقم) (39 بل ك) بلر مي  سه ل 

20600)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()بس م سف اني عز بلدين)

تجزئة بلحاج فاتح) (325   عن بنه)ب()

طابق)1)باللفة)20260)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)2)تجزئة)

ببن خلد ن)2)طابق)2)شقة)13

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 08 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ن  )2022)تحت لقم)826908.

369I

EXCELLENTIA Consulting

إي دلبيف

)EDRIVE( 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5 زنقة سل مان عزمي بلطابق 
6 مكأب 16 شالع بلزلقط ني 

بلدبلبلب ضاء، 20360، 
بلدبلبلب ضاء بملغرب

إي دلبيف )EDRIVE( شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 202, شالع 
عبد بمل من لقم 5 بلطابق بلسفلي - 

20022 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556753
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
إي) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.(EDRIVE((دلبيف
غرض بلشركة بإيجاز):)بلأجالة في)

بلس البت.
 ,202 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) (5 لقم) بمل من  عبد  شالع 
بلب ضاء) بلدبل  (20022 (- بلسفلي)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلعشرب ي) بحمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عمر عرض ن):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بحمد بلعشرب ي عن بنه)ب()
بملدينة) (338 ف ال) س تي  غ لف 
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 27182 بلخضربء)ب سك لة بلب ضاء)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

عن بنه)ب() عرض ن  عمر  بلس د 
 1 lبن بله ثم عمالة بملحم دية) زنقة)

لقم)13 90020)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بحمد بلعشرب ي عن بنه)ب()

بملدينة) (338 ف ال) س تي  غ لف 

 27182 بلخضربء)ب سك لة بلب ضاء)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839307.
370I

بئأمان ة تك دي

 YOUR ULTIMARE
FREEDOM COMPANY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة
بئأمان ة تك دي

زنقة بسفي،محج بلحسن بلثاني، 
بلشقة 12، بلطابق بلثالث )م.ج( 
حمرية مكناس، 50000، مكناس 

بملغرب
 YOUR ULTIMARE FREEDOM
COMPANY شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : بلطابق 
بلسفلي ت س ع 2 بلرقم 12 ت.2.م 

بلبساتين مكناس - 50000 مكناس 
بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.51733
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 27)شتنبر) بملؤلخ في)
 YOUR ULTIMARE FREEDOM
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (COMPANY
محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (90.000 لتسمالها)
بلسفلي) بلطابق  بإلجأماعي  مقرها 
بلبساتين) ت.2.م  (12 بلرقم) (2 ت س ع)

بملغرب) مكناس  (50000 (- مكناس)

نت جة النعدبم برل9اح.

  عين:
شامي  ) ياسين  بلس د)ة()
عن بنه)ب()زنقة)37)بلرقم)221)ح مة)
مريرت) (52253 مريرت) تاغالفت 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
2022) في بلطابق) شتنبر) (27 بأاليخ)
ت.2.م) (12 بلرقم) (2 ت س ع) بلسفلي 
مكناس) (50000 (- بلبساتين مكناس)

بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)901.

371I

FIDUCOGEM

TMEC INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR(ACHRAF(AV
 MOHAMMED(VI، 30000، FES

MAROC
TMEC INVEST شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 19 حي 
كري  ز بغة بلعل ا - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72013

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TMEC(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.INVEST

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء)  بلتس ير.

 19 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
حي كري  ز بغة بلعل ا)-)30000)فاس)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
محمد) بملحمدي  بلعل ي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
محمد) بملحمدي  بلعل ي  بلس د 
بلزب ية) لبس  (65 لقم) عن بنه)ب()

بملخف ة)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
محمد) بملحمدي  بلعل ي  بلس د 
بلزب ية) لبس  (65 لقم) عن بنه)ب()

بملخف ة)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2022.
372I

STE DAY FINANCE

 BELKAID STITO TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة
 ذبت بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة بلحرية بلرقم 13 بلطابق 

بلثاني بلفق ه بن صالح، 23200، 
بلفق ه بن صالح بملغرب

 BELKAID STITO TRAVAUX SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ت الد 
بسم دة بني م �سى س دي عي�سى 
بن علي - 23200 بلفق ه بن صالح 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2105

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2018 ن نبر) (16

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 BELKAID STITO TRAVAUX SARL

.AU

بلبناء) ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعما2 مخألفة   بالستربد   بلأصدير.

عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل ت الد)

عي�سى) س دي  م �سى  بني  بسم دة 

بلفق ه بن صالح) (23200 (- بن علي)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د بلقائد بلشرقا ي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلقائد بلشرقا ي عن بنه)ب()
س ق) عي�سى  س دي  بسم دة  ت الد 
س ق) (23200 بلنمة) ت الد  بلسبت 

بلسبت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلقائد بلشرقا ي عن بنه)ب()
س ق) عي�سى  س دي  بسم دة  ت الد 
س ق) (23200 بلنمة) ت الد  بلسبت 

بلسبت بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

صالح) بن  بالفق ه  بالبأدبئ ة 

لقم) تحت  (2018 دجنبر) (07 بأاليخ)

.988/2018

373I
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LAFZA CMS SARL AU

LAFZA CMS SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LAFZA CMS SARL AU
شالع عمر ببن عص بلطابق 3 لقم 

 TANGER ،90000 ،26 طنجة
MAROC

LAFZA CMS SARL AU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع عمر 
ببن عص بلطابق 3 لقم 26 طنجة - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130827

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LAFZA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.CMS SARL AU
إصالح) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تجهزة بلكمب  تر  بالتصاالت.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع عمر)
26)طنجة)-) 3)لقم) ببن عص بلطابق)

90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د فهد بلعمرب ي):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلعمرب ي  فهد  بلس د 
طنجة) بلنحل  حجر  ج  بلنحل  حجر 

90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلعمرب ي  فهد  بلس د 
طنجة) بلنحل  حجر  ج  بلنحل  حجر 

90000)طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10580.

372I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

MOROKONG TRADE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

لقم 20 زنقة محمد بلكغاط شقة 2 
فاس، 30000، فاس بملغرب

Morokong Trade شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 2، 
زنقة عمر بن بلخطاب، حي طالق 2 - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73809
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (29
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Morokong Trade
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخصصة بالجملة.
(،2 لقم) (: بملقر بالجأماعي) عن بن 
زنقة عمر بن بلخطاب،)حي طالق)2 - 

30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بدل  بلجسين):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: تمين  بلحسين) بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بدل  بلجسين  بلس د 
حي) بلخطاب  بن  عمر  زنقة  (2 لقم)

طالق)2 30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() تمين  بلحسين  بلس د 
حي) زنقة  بلنصر،) شالع  (،02 لقم)
 30000 بلرياض،)طريق عين بلسمن)

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بدل  بلجسين  بلس د 
حي) زنقة عمر بن بلخطاب،) (،2 لقم)

طالق)2 30000)فاس بملغرب
عن بنه)ب() تمين  بلحسين  بلس د 
حي) زنقة  بلنصر،) شالع  (،02 لقم)
 30000 بلرياض،)طريق عين بلسمن)

فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بفاس بأاليخ)-)تحت لقم)-.
375I

Agence Fiduciaire BASMA COM

SOUSSI NET
إعالن مأعدد بلقربلبت

Agence Fiduciaire BASMA COM
شالع محمد بلخامس،20 

إقامة دن ا،بلجناح ب،بلطابق 
بلخامس،بلرقم 22، 90020، طنجة 

بملغرب
SOUSSI NET »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 29 
زنقة عمر  بن بلعاص،بلطابق 

بلثالث،بلرقم 26 - 90020 طنجة 
بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.122285
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (17 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بإلشأغا2) إلى  بلشركة  نشاط  تغ ير 
ما) بلأجم ل  بلتزيين  كل  في م دبن 

يرتبط بهما من تنشطة.)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلعن بن) إلى  بلشركة  مقر  تح يل 
عبد) بلشه د  زنقة  بلأالي:طنجة،)
بلسالم بن ب ح ت،)بلطابق برل�سي،)

بلجانب بريسر،)بلرقم)69
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
 PARA SOUSSI(إضافة عالمة تجالية
بملقدمة) بلخدمات  في  تسأعمل 

 بملنأ جات بملباعة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلنشاط بلأجالي ه :)جم ع برنشطة)
س بء) بالأجم ل  بلتزيين،) بملرتبطة 
على) ت   بلخدمات  مسأ ى  على 

مسأ ى بملنأ جات.
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) بند 
في:) ي جد  بلأجالي  بملقر  مايلي:)
بلسالم) عبد  بلشه د  زنقة  طنجة،)
بن ب ح ت،بلطابق برل�سي،)بلجانب)

بريسر،)بلرقم)69
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (20 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257532.
376I

CASA COMPTES

 UNIVERSAL FOR BUSINESS
DEVELOPMENT CORP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تغ ير نشاط بلشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL FOR BUSINESS
DEVELOPMENT CORP شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي تجزئة 
58 حي شريفة عين بلشق -. بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
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تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.178001
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 غشت) (17 في) بملؤلخ 
»-إنشاء) من) بلشركة  نشاط  تغ ير 

بلدلبسات للغير في جم ع بملجاالت؛
-)بلخبرة في جم ع بملجاالت بملأعلقة)

بالتس ير في مفه مه بل بسع؛)
بإلبدبع) على  بلز9 ن  مساعدة  (-
بلدلبسات)  بالنجاز  إعدبد 

بإلستربت ج ة ت  بلعمل ة؛
»)إلى)»-)إدبلة بر لبق بملال ة.

بن بع) جم ع  ح ازة  إدبلة  (-
في شركات صناع ة) بملمألكات س بء)

ت  تجالية.
بله ئات) جم ع  في  بملشالكة  (-

بإلدبلية للشركات بملذك لة تعاله.)».
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839222.
377I

N2M CONSEIL-SARL

RESIDENCE RAMSIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
RESIDENCE RAMSIS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلجيش بمللكي بلرقم 332 - 62000 
بلناض ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22661

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RESIDENCE RAMSIS

بقامة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

س اح ة.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 62000  -  332 بلجيش بمللكي بلرقم)

بلناض ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بدليس بمعلم):)950)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 50 (: بلس د عبد بلكريم بزد فلي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بمعلم  بدليس  بلس د 

شالع بلجيش بمللكي لقم)276 62000 

بلناض ل بملغرب.

بزد فلي) بلكريم  عبد  بلس د 

 19 حي ب الد لحسن زنقة) عن بنه)ب()

لقم)58 62000)بلناظ ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بمعلم  بدليس  بلس د 

شالع بلجيش بمللكي لقم)276 62000 

بلناض ل بملغرب

بزد فلي) بلكريم  عبد  بلس د 

 19 حي ب الد لحسن زنقة) عن بنه)ب()

لقم)58 62000)بلناظ ل بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)22)شتنبر)

2022)تحت لقم)2232.

378I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 ILLUSION

INTERNATIONALE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc

 ILLUSION INTERNATIONALE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 38 

عمالة ت 38 ج ه شقة 13 بلطابق 2 

تجزئة ب ل فيي 1 ضحا فاس 30000 

فاس بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.37597

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 15)شتنبر) بملؤلخ في)

 ILLUSION INTERNATIONALE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

لتسمالها) مبلغ  بل ح د  بلشريك 

مقرها) دلهم  عن بن  (10.000

 38 ت) عمالة  (38 لقم) بإلجأماعي 

تجزئة) (2 بلطابق) (13 شقة) ه  ج 

فاس) (30000 ضحا فاس) (1 ب ل فيي)

بلهدف) لعدم تحق ق  نت جة  بملغرب 

بالجأماعي للشركة.

  عين:

ل9حي  ) خديجة  بلس د)ة()

بلشقة) (58 غزالن) بقامة  عن بنه)ب()

فاس) (30000 حي  بد فاس فاس) (7

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

 38 2022) في لقم) شتنبر) (15 بأاليخ)

 2 بلطابق) (13 38)ج ه شقة) عمالة ت)

 30000 1)ضحا فاس) تجزئة ب ل فيي)

فاس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3955.

379I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

عقلي ماس كار
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

عقلي ماس كال شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة بني 

عمير لقم 36 مكرل  بدي زم 25350 

 بدي زم بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1203

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

عقلي) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ماس كال.

تأجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

س البت.
زنقة بني) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

 25350 36)مكرل  بدي زم) عمير لقم)

 بدي زم بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

10.000.000)دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بالله) عبد  عقلي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلس د كرماس عبد بلعزيز)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عقلي عبد بالله عن بنه)ب()
بالدبلي) حي  بنزلبن  بئر  شالع  (01

25350) بدي زم بملغرب.
بلعزيز) عبد  كرماس  بلس د 
 15 زنقة) بلقديمة  بملصلى  عن بنه)ب()

لقم)10 25350) بدي زم بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عقلي عبد بالله عن بنه)ب()
بالدبلي) حي  بنزلبن  بئر  شالع  (01

25350) بدي زم بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)90/2022.
380I

OREA

MANZI PATRIMOINE
شركة بملساهمة
تف يت حصص

OREA
RES(M، 20000، CASA(MAROC
MANZI PATRIMOINE شركة 

بملساهمة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلصخ ل 

بلس دبء، زنقة بلفرنس ين، لقم 38 - 
20290 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.180693
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2020 ي ن  ) (18 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلشركة) )ة() بلس د) تف يت 
 ISTITMAR WA MOUSSAHAMA
حصة) (ARABIA IFRIQUIA 1
حصة) (81.353 بجأماع ة من تصل)
بلحك م) عبد  )ة() بلس د) لفائدة 

كاسمي بأاليخ)18)ي ن  )2020.
بلشركة) )ة() بلس د) تف يت 
 ISTITMAR WA MOUSSAHAMA

حصة) (ARABIA IFRIQUIA 1

حصة) (81.352 بجأماع ة من تصل)

كاسمي) ي سف  )ة() بلس د) لفائدة 

بأاليخ)18)ي ن  )2020.

بلشركة) )ة() بلس د) تف يت 

 ISTITMAR WA MOUSSAHAMA

حصة) (ARABIA IFRIQUIA 1

حصة) (81.351 بجأماع ة من تصل)

ياسين) محمد  )ة() بلس د) لفائدة 

كاسمي بأاليخ)18)ي ن  )2020.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)729981.

381I

OREA

MANZI PATRIMOINE
تع ين تعضاء)مجلس بإلدبلة

OREA

RES(M، 20000، CASA(MAROC

MANZI PATRIMOINE »شركة 

بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلصخ ل 

بلس دبء، زنقة بلفرنس ين، لقم 38 - 

20290 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»تع ين تعضاء مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.180693

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تقرل) (2020 ي ن  ) (18 في) بملؤلخ 

بإلدبلة خال2) مجلس  تعضاء) تع ين 

بلسن بت بملال ة بلأال ة:)

2022,2021,2020 -

برشخاص بلطب ع  ن:)

بل سالتي) نازلي  بلس د)ة()

بالدبلة) مجلس  عض   بصفأه)ب()

(- بملغرب) ب:) عن بنه)ب()  بلكائن 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب

كاسمي) بلحك م  عبد  بلس د)ة()

بالدبلة) مجلس  عض   بصفأه)ب()

 بلكائن عن بنه)ب()ب:)بملغرب)-)باليس)

فرنسا

كاسمي) ي سف  بلس د)ة()

بالدبلة) مجلس  عض   بصفأه)ب()

 بلكائن عن بنه)ب()ب:)بملغرب)-)باليس)

فرنسا.

كاسمي) ياسين  محمد  بلس د)ة()

بالدبلة) مجلس  عض   بصفأه)ب()

(- بملغرب) ب:) عن بنه)ب()  بلكائن 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب

برشخاص بملعن ي ن:)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (-

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)729981.

382I

OREA

MANZI PATRIMOINE

تع ين لئيس مجلس بإلدبلة

OREA

RES(M، 20000، CASA(MAROC

MANZI PATRIMOINE »شركة 

بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلصخ ل 

بلس دبء، زنقة بلفرنس ين، لقم 38 - 

20290 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»تع ين لئيس مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.180693

بإلدبلي) بلعام  بلجمع  إطال  في 

بملؤلخ في)20)ي ن  )2020

عبد) كاسمي  بلس د  تع ين  تقرل 

شركة) إدبلة  ملجلس  لئيسا  بلحك م 

 20 بأاليخ:) (MANZI PATRIMOINE

ي ن  )2020

له) بملخ لة  بلصالح ات   تأمثل 

ف ما يلي:)بلأصرف في جم ع بلظر ف)

في حد د غرض) ن ابة عن بلشركة،)

بلشركة،)على بلنح  بملحدد في بلنظام)

للصالح ات) برسا�سي،) تخضع 

بلحصرية بملمن حة بم جب بلقان ن)

للجمع ة) بإلدبلة،) كذلك  ملجلس 

بلعامة للمساهمين.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)729981.

383I

OREA

MANZI PATRIMOINE
تع ين مدير عام

OREA
RES(M، 20000، CASA(MAROC
MANZI PATRIMOINE شركة 

بملساهمة
 عن بن مقرها بالجأماعي بلصخ ل 

بلس دبء، زنقة بلفرنس ين، لقم 38 - 
20290 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تع ين مدير عام
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.180693
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)20)ي ن  )2020
نازلي) بلس د)ة() تع ين  تقرل 
لشركة) عاما  مديرب  بل سالتي 
 20 بأاليخ) (MANZI PATRIMOINE

ي ن  )2020
 تأمثل بلصالح ات بملخ لة ف ما)
بلظر ف) جم ع  في  بلأصرف  يلي:)
في حد د غرض) ن ابة عن بلشركة،)
بلشركة،)على بلنح  بملحدد في بلنظام)
للصالح ات) برسا�سي،) تخضع 
بلحصرية بملمن حة بم جب بلقان ن)
للجمع ة) بإلدبلة،) كذلك  ملجلس 

بلعامة للمساهمين.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)729981.
382I

ARYAS CONSULTING

GREENRIDERS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
GREENRIDERS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب لقم 
 بحد ,بلطابق بال 2, بقامة محمد 
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مر بن, تجزئة لبطما مربكش مربكش 
20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
119217

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2021 تكأ 9ر) (02
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GREENRIDERS
بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأجالة) بلكهر9ائ ة,) بملركبات  في 

باللكتر ن ة,)بالسأيربد  بلأصدير..
مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بقامة) بال 2,) ,بلطابق  لقم  بحد)
تجزئة لبطما مربكش) محمد مر بن,)

مربكش)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) بلس د عالء)محترف):)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بدليس بنعبدبلسالم):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() محترف  عالء) بلس د 

فرنسا)93200)سان د ني فرنسا.
بنعبدبلسالم) بدليس  بلس د 
سان د ني) (93200 فرنسا) عن بنه)ب()

فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بنعبدبلسالم) بدليس  بلس د 
سان د ني) (93200 فرنسا) عن بنه)ب()

فرنسا)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (13 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2021)تحت لقم)128291.
385I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ب ج ب ستراتيجي

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

ب ج ب ستربت جي شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 10 

زنقة بلحاج بلحبيب تجزئة بلبحرية 

بكادير - 80000 بكادير بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.27165

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 ي ل  ز) (21 في) بملؤلخ 

حل ب ج ب ستربت جي شركة ذبت)

لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بلحاج) زنقة  (10 لقم) بإلجأماعي 

(- بكادير) بلبحرية  تجزئة  بلحبيب 

80000)بكادير بملغرب نت جة لأصف ة)

 دية.

  عين:

فاضنة  ) مبالك  بن  بلس د)ة()

بنكان) (80000 بنزكان) عن بنه)ب()

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

 10 2022) في لقم) ي ل  ز) (21 بأاليخ)

زنقة بلحاج بلحبيب تجزئة بلبحرية)

بكادير)-)80000)بكادير بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (29 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118063.

386I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

CONFMAT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
CONFMAT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 12 شالع 
خالد ببن بل ل د بلطابق بلثالث 

شقة لقم 6 - 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.96999

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 12)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
مبلغ) (CONFMAT بل ح د) بلشريك 
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
خالد) شالع  (12 بإلجأماعي) مقرها 
ببن بل ل د بلطابق بلثالث شقة لقم)
6 - 90000)طنجة بملغرب نت جة 2):)

ت قف بلنشاط.
  حدد مقر بلأصف ة ب)12)شالع)
خالد ببن بل ل د بلطابق بلثالث شقة)

لقم)6 - 90000)طنجة بملغرب.)
  عين:

بلعاقل سفط  ) معاد  بلس د)ة()
 27 عن بنه)ب()مجمع ل تين لعمالة د)
 90000  536 لقم) بلسفلي  بلطابق 

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257799.

387I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE JENFI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 IMM(HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM

 GHAZALI(OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 STE JENFI TRAVAUX SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلنجد 2 لقم 882 س دي يحي  جدة 

تجزئة بلنجد 2 لقم 882 س دي يحي 

 جدة 60000  جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26399

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 غشت) (25 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 STE JENFI بل ح د) بلشريك  ذبت 

TRAVAUX SARL AU)مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
 882 لقم) (2 بإلجأماعي تجزئة بلنجد)
س دي يحي  جدة تجزئة بلنجد)2)لقم)

882)س دي يحي  جدة)60000) جدة)

بملغرب نت جة 2):)بزمة بقأصادية.

تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
882)س دي يحي  جدة) 2)لقم) بلنجد)
تجزئة بلنجد)2)لقم)882)س دي يحي)

 جدة)60000) جدة بملغرب.)

  عين:

جنفي  ) ي سف  بن  بلس د)ة()
 882 لقم) (2 تجزئة بلنجد) عن بنه)ب()

بملغرب) 60000) جدة  يحي) س دي 

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (21 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1226.

388I

ETCOZI

ETCOZI

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

ETCOZI

شالع صنعاء إقامة خل د محل لقم 

1 بلطابق برل�سي بمكأب بملربسلة 

»مغرب تنس ق« 21 شالع بلـمأنبـي، 

90000، طنجة بلـمغرب

ETCOZI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

صنعاء إقامة خل د محل لقم 1 

بلطابق برل�سي - 90100 طنجة 

بلـمغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26629

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)07)مالس)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

»شالع صنعاء)إقامة خل د محل لقم)

طنجة) (90100 (- برل�سي) بلطابق  (1

)مدخل) »بلطابق بر 2) إلى) بلـمغرب«)

بلثاني) بلطابق  من  (50% كربج() )

بطنجة) للعمالة  بلدبخلي  بلجانب 

 .52 كزناية بلـمنطقة بلصناع ة لقم)

- 90100)طنجة بلـمغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (12 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257283.

389I

ALPHAHAFS

ALPHAHAFS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ALPHAHAFS

شالع بملرن ين حي بلرحمة لقم 21 

شالع بملرن ين حي بلرحمة لقم 21، 

Dakhla MAROC ،73000

ALPHAHAFS شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملرن ين حي بلرحمة لقم 21 بلدبخلة. 

- 73000 بلدبخلة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22527

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ALPHAHAFS

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 Construction d’autres ouvrages

de génie civil

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملرن ين حي بلرحمة لقم)21)بلدبخلة.)

- 73000)بلدبخلة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

(: حفص) تبي  إبربه م  بلس د 

1.000)حصة بق مة)100.000)دلهم)

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

حفص) تبي  إبربه م  بلس د 

كماسة) تالمنز   د بل  عن بنه)ب()

شيشا ة)73000)بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

حفص) تبي  إبربه م  بلس د 

كماسة) تالمنز   د بل  عن بنه)ب()

شيشا ة)73000)بلدبخلة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 22 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1837.

390I

LEADER FINANCE

BLAC M
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC

BLAC M شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 

برل�سي بملحل لقم 578 حي بملسال 

طريق بسفي مربكش - 20000 

مربكش بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.112779

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ي ل  ز) (06 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

 Aude )ة() بلس د) تف يت 

 raphaelle bénédicte RAYNAUD

 250 حصة بجأماع ة من تصل) (80

حصة لفائدة بلس د))ة()عبد بل بحد)

زبكم زي بأاليخ)06)ي ل  ز)2022.

 Jean francois )ة() تف يت بلس د)

alain dominique VIEIL 85)حصة)

حصة) (250 تصل) من  بجأماع ة 

بل بحد) عبد  )ة() بلس د) لفائدة 

زبكم زي بأاليخ)06)ي ل  ز)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (10 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)8550.

391I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

انتيغناصيونال ك اش ب اكري
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC
بنت غناص  نا2 ك بش ب بكري 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لدى 

بلطابق بال 2 لقم 2 عمالة 25 تجزئة 

بلزيأ ن ت ك ين بكادير - 80000 

بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

52925

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بنت غناص  نا2 ك بش ب بكري.

غرض بلشركة بإيجاز):)بالستشالة)

بلفالح ة.

لدى) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق بال 2 لقم)2)عمالة)25)تجزئة)

 80000 (- بكادير) ت ك ين  بلزيأ ن 

بكادير بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
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بلس دة بجط ط خديجة):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

خديجة) بجط ط  بلس دة 

بكادير) (80000 بكادير) عن بنه)ب()

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

خديجة) بجط ط  بلس دة 

بكادير) (80000 بكادير) عن بنه)ب()

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118552.

392I

STE AYAD CONSULTING SARL

BATILUXOR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME(ETAGE(APPT(N°9،

60000، OUJDA(MAROC

BATILUXOR شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي ظهر 

ملحلة الزبلي شالع عال2 بلفا�سي 
لقم 81 82  جدة - 60000  جدة 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.30251

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 15)غشت) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بمل مني صالح بلدين كمسير  ح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (12 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2680.

393I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

PLUMERIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux

 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia

VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

PLUMERIA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلــرقم 20 

مكرلبلـرقم 07 زنقة تحد حي بلسالم 

- 26000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13195

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PLUMERIA

جم ع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تشغا2 بلطباعة   بلنشر

-) كـــالة للأ بصل   بالشهـــال

-)جم ع تشغــا2 بلرس م بلب ان ة  )

بلهندسة بلدبخل ة   بإلشهـــال

-)تصم م بلرس م بلب ان ة)

ما) كل  في  باللشادبت  -بلأك ين   

يأعلق بالرسم بلهند�سي

-)بلأجالة بلعـــامة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)بلــرقم)20 
مكرلبلـرقم)07)زنقة تحد حي بلسالم)-)

26000)بسفي بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مــريم) بــ تيري  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() مــريم  بــ تيري  بلس دة 
بلسالم) حي  تحد  زنقة  (07 لبلـرقم)

26000)بسفي بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مــريم  بــ تيري  بلس دة 
بلسالم) حي  تحد  زنقة  (07 بلـرقم)

26000)بسفي بملغــرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (19 بأاليخ) بآسفي  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)-.
392I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

CRO TRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

لقم 6، بلشقة 2، بلطابق بلثاني، 
زنقة بلجزبئر، بملدينة بلجديدة،، 

30000، فاس بملغرب
CRO TRAV شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 100، 
تجزئة بلعمربن، حي بملسيرة، بنس دة 

- 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73969

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 CRO (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.TRAV
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء) بملخألفة    برشغا2  عقالي،)
بلتي) بلعمل ات  كل  عامة   9صفة 
تأعلق بصفة مباشرة ت  غير مباشرة)

بأنشطة بلشركة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)100،)
تجزئة بلعمربن،)حي بملسيرة،)بنس دة)

- 30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بملسأ ل) بدليس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بدليس بملسأ ل عن بنه)ب()
ب تجزئة بلسالم طريق صفر ) (136

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بدليس بملسأ ل عن بنه)ب()
ب تجزئة بلسالم طريق صفر ) (136

30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3972.
395I

بلحالتي ف نانس

ياقوت كليز
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بلحالتي ف نانس
عمالة ت بئل 3 زنقة إبن ت مرت لقم 
12 كليز مربكش، 20000، مربكش 

بملغرب
ياق ت كليز شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

مسلم تجزئة ب كال بلطابق بلثالث 
شقة لقم 12 باب دكالة مربكش - 
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20030 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129321

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
ياق ت) (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

كليز.
بسغال2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مطاعم  مطاعم ب تزب.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلثالث) بلطابق  ب كال  تجزئة  مسلم 
(- مربكش) دكالة  باب  (12 لقم) شقة 

20030)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بللط ف) عبد  بلزخيري  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بللط ف) عبد  بلزخيري  بلس د 
عن بنه)ب()تجزئة بلزهربء)لقم)9)شالع)
 20000 مربكش) هللا  عبد  م الي 

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بللط ف) عبد  بلزخيري  بلس د 
عن بنه)ب()تجزئة بلزهربء)لقم)9)شالع)
 20000 مربكش) هللا  عبد  م الي 

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139855.

396I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ISSA COMMUNICATION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ISSA COMMUNICATION شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : تجزئة 

دبل بلسالم بلشطر بال 2 تجزئة 216 

بلطابق 1 سعادة - 20000 مربكش 

بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.108373

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 شتنبر) (16 في) بملؤلخ 

 ISSA COMMUNICATION حل)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

بلسالم) دبل  تجزئة  بإلجأماعي  مقرها 

بلطابق) (216 تجزئة) بال 2  بلشطر 

مربكش بملغرب) (20000 (- سعادة) (1

نت جة لصع 9ات مال ة.

  عين:

بلس د)ة()فاب ان هيرفي الب سن ير)
521)شالع غابري ل بيري)   عن بنه)ب()

72900)ك ل مب فرنسا كمصفي))ة()

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

تجزئة) 2022) في  شتنبر) (16 بأاليخ)

 216 دبل بلسالم بلشطر بال 2 تجزئة)

مربكش) (20000 (- سعادة) (1 بلطابق)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (22 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)138779.

397I

ps centre

BLOUSES BADR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

ps centre

 BLOC 13 N° 6 AIN(CHOK

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BLOUSES BADR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

ج لس ساند ملأقى سأاند2 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.158235

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2015 غشت) (05 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
خيري) بدليس  )ة() بلس د) تف يت 

500)حصة بجأماع ة من تصل)100 

حصة لفائدة بلس د))ة()ي سف ترببي)

بأاليخ)05)غشت)2015.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 16 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2015)تحت لقم)00582533.

398I

SANAM HOLDING

فوديس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

SANAM HOLDING

 RUE D’IFRANE CIL 26

 CASABLANCA، 20210،

CASABLANCA MAROC

ف ديس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي عين ش كة 

بلخ ايطة - 26202 حد بلس بلم 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تم تع ين) 22)شتنبر) بملؤلخ في)

مسير جديد للشركة بلس د)ة()بل ل د)

عبد بلرحمان كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) ببرش د  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)980.

399I

MOORISH

FENXI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

حل شركة

MOORISH

39 شالع لال ياق ت بلطابق 5 شقة 

د، 20080، بلدبل بلب ضاء بملغرب

FENXI شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 61 شالع 

اللة ياق ت زب ية مصطفى بملعاني 

بلطابق 2 بلرقم 85 - 20090 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.213821

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

مبلغ) (FENXI بل ح د) بلشريك  ذبت 

دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

اللة) شالع  (61 بإلجأماعي) مقرها 

ياق ت زب ية مصطفى بملعاني بلطابق)

بلدبل بلب ضاء) (20090 -  85 بلرقم) (2

بلأام) بلأ قف  (: (2 نت جة  بملغرب 

لنشاط بلشركة.

  حدد مقر بلأصف ة ب)61)شالع)

بملعاني) مصطفى  زب ية  ياق ت  اللة 

بلدبل) (20090  -  85 بلرقم) (2 بلطابق)

بلب ضاء)بملغرب.)
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  عين:

بلس د)ة()كريم بلغالي   عن بنه)ب()

بل ك بلع  ن لقم)82)تمديد بلدبخلة)

)ة() كمصفي) بملغرب  بكادير  (80000

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839363.

200I

ECO FINANCE

MDM BEAUTY
إعالن مأعدد بلقربلبت

ECO FINANCE

زنقة سقربط إقامة إسالم، لقم 52 

بملعاليف، 20370، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

MDM BEAUTY »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 23 زنقة 

ببن منيربلطابق بلسفلي بملعاليف - 

20300 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.502017

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 09)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

 220 تف ت) بل اب لي  هدى  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم  255)حصة)

دلهم للس دتين دج ك ) (100 بق مة)

مريم  مصبال سميرة على بلأ بلي

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بسأقالة بلس دة هدى بل اب لي من)

بلتس ير

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بقربل بن بلس دة دج ك  مريم مسيرة)

 ح دة للشركة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعديل بلقان ن برسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:8 لقم) بند 
بلشركة:) بلرتسما2  تعديل  مايلي:)
مصبال) حصة    (750 دج ك مريم)

سميرة)750)حصة
على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 
مايلي:)تعديل بإلمضاء)لفائدة بلس دة)

دج ك  مريم كمسيرة  ح دة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839751.
201I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سولومان تورز
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

س ل مان ت لز شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 56 
  57 مجمع بلأجالي بلحي بالدبلي 
ب الد تايمة - 80000 ب الد تايمة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.7829

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 06)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  ت لز  س ل مان 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
مجمع) (57 ( (56 لقم) بإلجأماعي 
(- تايمة) بلحي بالدبلي ب الد  بلأجالي 
ب الد تايمة بملغرب نت جة 2) (80000

:)حل ط عي.
  حدد مقر بلأصف ة ب لقم)56) )
57)مجمع بلأجالي بلحي بالدبلي ب الد)

تايمة)-)80000)ب الد تايمة بملغرب.)

  عين:
بلعز زي  ) محمد  بلس د)ة()
ب الد) (80000 تايمة) ب الد  عن بنه)ب()

تايمة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)617.
202I

إئأمان ات بلدلي ش

Société HADDADI IEMAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

إئأمان ات بلدلي ش
شالع عال2 بن عبد هللا لقم 28 ص 
ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب

 Société HADDADI IEMAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بملغرب بلجديد لقم 1721 بقامة 
ف نيزيا مكأب لقم 5 - 92000 

بلعربئش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7125

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Société HADDADI IEMAR
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بقامة) (1721 لقم) بلجديد  بملغرب 
 92000  -  5 لقم) مكأب  ف نيزيا 

بلعربئش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: نب ل) حدبدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() نب ل  حدبدي  بلس د 
 92000  09 زنقة بلعق د بلعالم لقم)

بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() نب ل  حدبدي  بلس د 
 92000  09 زنقة بلعق د بلعالم لقم)

بلعربئش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالعربئش بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)1019.

203I

ف ك ج د  س س ش م م للشريك بل ح د

كريزيراز
 ش م م 

KRISERAZ SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

ف ك ج د  س س ش م م للشريك 
بل ح د

25، شالع بلعقبة،، 22000، 
بلص يرة بملغرب

 KRISERAZ SARL - كريزيربز ش م م
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ب زمة 
جماعة س دي كا كي - 22000 

بلص يرة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.6029

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
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بلعزيز) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
75)حصة بجأماع ة من تصل) زماني)
 SERGE()250)حصة لفائدة بلس د))ة
شتنبر) (25 بأاليخ) (MONTOYA

.2022
 Christelle )ة() بلس د) تف يت 
 Jacqueline DESHAIS 75
 250 تصل) من  بجأماع ة  حصة 
 SERGE )ة() بلس د) لفائدة  حصة 
شتنبر) (25 بأاليخ) (MONTOYA

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)367.
202I

ف ك ج د  س س ش م م للشريك بل ح د

شركة تامري مينين ش م م 
للشريك بل ح د 

STE TAMRI MINING SARL AU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
حل شركة

ف ك ج د  س س ش م م 
للشريك بل ح د

25، شالع بلعقبة،، 22000، 
بلص يرة بملغرب

شركة تامري م نين ش م م
 STE TAMRI - للشريك بل ح د 

 MINING SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي عند شركة 
ل كاب د باملحل بلأجالي لقم 125 
تجزئة تزلف، - 20000 بلص يرة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.5381

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 غشت) (25 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
تامري) بل ح د شركة  بلشريك  ذبت 
 STE(-(م نين ش م م للشريك بل ح د
مبلغ) (TAMRI MINING SARL AU

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي عند شركة ل كاب د)

تجزئة) (125 لقم) بلأجالي  باملحل 

بملغرب) بلص يرة  (20000 (- تزلف،)

نت جة 2):)لم تحقق بلشركة برهدبف)

بلتي بسست من بجلها.

عند) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

لقم) بلأجالي  باملحل  ل كاب د  شركة 

125)تجزئة تزلف،)-)22000)بلص يرة)

بملغرب.)

  عين:

تامري  ) هللا  عبد  بلس د)ة()
حي) (50 لقم) (06 بل ك) عن بنه)ب()

س دي م من تيت مل 2)80000)تيت)

مل 2 بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

:)جرد ما) بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

تبقى من ممألكات بلشركة   ب عها  )

كدب تصف ة بلدي ن.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)366.

205I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

بيك ترافو ماروك
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

ب ك تربف  مال ك شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بب  

عمال حي بلقدس كلم م - 80000 

كلم م بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2361

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (28

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ب ك) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

تربف  مال ك.

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع بب )

 80000 (- كلم م) بلقدس  حي  عمال 

كلم م بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.500.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 7.500 (: بلحسين) ب زير  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 7.500 (: محمد) بادبج  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلحسين  ب زير  بلس د 

بفني) س دي  (80000 بفني) س دي 

بملغرب.

عن بنه)ب() محمد  بادبج  بلس د 

بفني) س دي  (80000 بفني) س دي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلحسين  ب زير  بلس د 

بفني) س دي  (80000 بفني) س دي 

بملغرب

عن بنه)ب() محمد  بادبج  بلس د 

بفني) س دي  (80000 بفني) س دي 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (26 بأاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)336.

206I

AISSE

بيبلكس
إعالن مأعدد بلقربلبت

AISSE

 Boulevard Yacoub El,138

 Mansour، 20380، Casablanca

Maroc

بيبلكس »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 10 زنقة 

تيرڭ ، بلطابق بر 2 - - بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.60353

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 02)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

إجأماع ة) حصة  (3120 ب ع) إتمام 

ممل كة للس د ن لبلدين ع  ش إلى)

بلس دة لجاء)بنجل ن

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

ن لبلدين) بلس د  إسأقالة  قب 2 

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  ع  ش،)

B375939)من منصبه) بل طن ة لقم)

كمسير مشالك للشركة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل شكل بلشركة إلى شركة ذبت)

مسؤ ل ة محد دة من شريك  ح د)

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

مايلي:)إعادة ص اغة بلنظام برسا�سي)

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم جم ع بلبن د:)بلذي ينص)

على مايلي:)تمت إعادة ص اغة بلنظام)

برسا�سي للشركة بالكامل

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31997.

207I
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دلعة بلشادبت ش.م.م

CHOUKRI INJAZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

دلعة بلشادبت ش.م.م
شالع محمد بلخامس صند ق بريد 
10 تص معت، 25000،  لزبزبت 

بملغرب
CHOUKRI INJAZ شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

36 تجزئة بسربس - 25302 تنغير 
بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.3601
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 غشت) (22 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
»600.000)دلهم«)تي من)»100.000 
عن) دلهم«) (700.000« إلى) دلهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

ع ن ة.
)تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)752.
208I

سل س ليس  ن

أميريكان ديكور
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

سل س ليس  ن
شالع بالدليس ة زنقة طالق زياد 

لقم 62 بلطابق 1، 90000، طنجة 
بملغرب

تميريكان ديك ل شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي 
ب س ج ل قطعة 137 - 90000 

طنجة بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.122257
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 29)غشت) بملؤلخ في)
تميريكان ديك ل شركة ذبت مسؤ ل ة)
محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
ب س ج ل) حي  بإلجأماعي  مقرها 
طنجة بملغرب) (90000  -  137 قطعة)

نت جة لال ي جد نشاط.
  عين:

بلس د)ة()منى بملطلب   عن بنه)ب()
 90000 11 29)لقم) حي بلب غاز زنقة)

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
حي) 2022) في  غشت) (29 بأاليخ)
 90000  -  137 قطعة) ب س ج ل 

طنجة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257765.
209I

CAGESTCOM MAROC

METRO MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

CAGESTCOM MAROC
 HAY TARIK AL KHAIR RUE

 11 N°153 ETG1 BERNOUSSI،
20610، CASABLANCA(MAROC
METRO MAROC شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : دبل 

سعادة 2 الجيري 2 لقم 2 بلطابق 
بلسفلي 20520 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.209291

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 غشت) (31 في) بملؤلخ 
شركة ذبت) (METRO MAROC حل)
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

الجيري) (2 سعادة) دبل  بإلجأماعي 
 20520 بلسفلي) بلطابق  (2 لقم) (2
لقفل) نت جة  بملغرب  بلب ضاء) بلدبل 

بلأصف ة.
  عين:

بلس د)ة()ل9 ع حق قي   عن بنه)ب()
 H 3 S 17 QC 00 MOTERAL

CANADA)كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)31)غشت)2022) في دبل سعادة)
بلسفلي) بلطابق  لقم  (2 الجيري) (2

20520)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

مالس)2022)تحت لقم)819530.
210I

SOFICOF

 BOULANGERIE PATISSERIE
  GLACIER STE  ABAIE JAMS

SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 بملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
 GLACIER(STE » ABAIE(JAMS
SARL » شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : 

سكأ لمسيرة 1 لقم 1007 -تمالة - 
10000 تمالة بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.123595
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (26 في) بملؤلخ 
 BOULANGERIE PATISSERIE حل)
 GLACIER STE » ABAIE JAMS
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  («( SARL
بملحد دة مبلغ لتسمالها)100.000,00 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
(- -تمالة) (1007 لقم) (1 سكأ لمسيرة)
تمالة بملغرب نت جة اليقاف) (10000

للشركة  ) بلأجالي  للنشاط  بلنهائي 

 1 سكأ لمسيرة) للشركة  في  مقرها 
لقم)1007)تمالة

مبالكي) بلعربي  بلس د  تبرئة  (-

 بلس د سمير مبالكي  بلس دة صادق)

للنشاط) بلنهائي  بإليقاف  من  إيج  

بلأجالي لشركة.

-) 9ن د تخرى.

  عين:

مبالكي  ) بلعربي  بلس د)ة()

عن بنه)ب()تجزئة ببن خلد ن لقم)22 

 10000 هره لة) بملخازن  شالع  بد 

هره لة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

2022) في) ي ل  ز) (26 بأاليخ)
(- -تمالة) (1007 لقم) (1 سكأ لمسيرة)

10000)تمالة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (13 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)8878.

211I

BELVAGRI Z2A

BELVAGRI Z4A
إعالن مأعدد بلقربلبت

BELVAGRI Z2A

شالع عال2 بلفا�سي تجزئة لبطما 

بلعمالة 89 بلشقة لقم 5 مربكش، 

20000، مربكش بملغرب

BELVAGRI Z2A »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

عال2 بلفا�سي تجزئة لبطما بلعمالة 

89 بلشقة لقم 5 مربكش، 20000، 

مربكش - 20000 مربكش بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.120197

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (28 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي).
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قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:
تحمد) ليز 2  بلس د  بضافة 

كمسير آخر)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
إلى) للشركة  بالجأماعي  بملقر  تح يل 
 2 س) بلعمالة  بلنخ ل  ن ل  »بقامة 
بلجن بي) بلنخ ل  (116 لقم) بلشقة 

مربكش)-)20000)مربكش
بند لقم)12:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د ليز 2 تحمد   بلس دة سم ح)
 BELVAGRI للشركة) بملسيربن  زنيب 

Z2A)ملدة غير محد دة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (06 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10090.
212I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

GARTOMI MAT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

 L'ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES(MAROC
GARTOMI MAT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 105 تنكل 
مصطفى معني   11 بنابر بلطابق 3 
شقة 16 تمين CO CA بلدبل بلب ضاء 

- 20000 بلدبل بلب ضاء بململكة 
بملغر9 ة.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.287835
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ي ل  ز) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
عبدبلكريم) )ة() بلس د) تف يت 
حصة) (1.000 بإلدلي�سي) كرط مي 

حصة) (1.000 تصل) من  بجأماع ة 

بدلي�سي) لش د  )ة() بلس د) لفائدة 

كريمطي بأاليخ)12)ي ل  ز)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)32225.

213I

CHAMS CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE LA

BICHE PRIVE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تغ ير بلسنة بملال ة

CHAMS CONSULTING

 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

 ETAGE(N°15 AL(MASSAR

 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 GROUPE SCOLAIRE LA BICHE

PRIVE »شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 

 MARRAKECH A V MY

 ABDELLAH(VILLA(N°1 - 40000

.MARRAKECH MAROC

»تغ ير بلسنة بملال ة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.57687

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)21)شتنبر)2022

إلى) بملال ة:) بلسنة  تغ ير  تقرل 

.N+1/31/08(بلى(N/01/09

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139885.

212I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

GARTOMI MAT & OUTILS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES(MAROC
 GARTOMI(MAT & OUTILS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 105 تنكل 
مصطفى معني   11 بنابر بلطابق 3 
شقة 16 تمين CO CA بلدبل بلب ضاء 

- 20000 بلدبل بلب ضاء بململكة 
بملغر9 ة.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.287835
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 12)ي ل  ز) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 
بدلي�سي كريمطي لش د كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
لقم) تحت  (2022 شتنبر) (30

.32225/2022
215I

SWIFT ASSISTANCE

ALTONET
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

SWIFT ASSISTANCE
تجزئة بلخير بلرقم 356 حي.بلخير ح 
ي م بلر9اط، 10120، بلر9اط بملغرب
ALTONET شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 
3 مسجد بلصفاء 6 شالع تليحا 

بلع ايدة سال - 11016 سال بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26501

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)08)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

شالع) (6 بلصفاء) مسجد  (3 »بلرقم)

سال) (11016 (- سال) بلع ايدة  تليحا 

مكرل حمامة) (2 »بلرقم) إلى) بملغرب«)

يعق ب) حي  شبانات  خميس  بنت 

بلر9اط) (10120 (- بلر9اط) بملنص ل 

بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (20 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)39631.

216I

tracom cg

STE CAFE GOLDEN SKY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN،

30000، FES(MAROC

STE CAFE GOLDEN SKY شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 تجزئة 

برست ج ا قطعة 26 عمالة ت ملعب 

بلخ ل - 30000 فاس بملغر ب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.72813

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 05)شتنبر) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلقاسمي ح اة كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (12 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3776/2022.

217I
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Peinture mural

 STE HERITIERS TAIBI
TRAVAUX ET CONSORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

Peinture mural
 Route(jerrada(Lot(Tayeb(imm 14
 2 eme(étage(numéro 14 Oujda،

60000، Oujda(Maroc
 STE HERITIERS TAIBI TRAVAUX

ET CONSORT شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي طريق 
بلجزبئر تجزئة بل اتني زنقة شباط 

لقم 3 60000  جدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.28805

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2017)تقرل حل) 23)غشت) بملؤلخ في)
 STE(شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 HERITIERS TAIBI TRAVAUX ET
 50.000 مبلغ لتسمالها) (CONSORT
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي طريق)
شباط) زنقة  بل اتني  تجزئة  بلجزبئر 
لقم)3 60000) جدة بملغرب نت جة 2)

:)بالنهاء)بلأام للنشاط.
طريق) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
شباط) زنقة  بل اتني  تجزئة  بلجزبئر 

لقم)3 60000) جدة بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()محمد ط بي   عن بنه)ب()
زنقة) بل اتني  تجزئة  بلجزبئر  طريق 
60000) جدة) 3) جدة) لقم) شباط 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   
:)طريق)   بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)
شباط) زنقة  بل اتني  تجزئة  بلجزبئر 

لقم)3) جدة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (23 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2017)تحت لقم)2283.
218I

ST2C

PEREZ Y CIA MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4، 90000، TANGER(MAROC

PEREZ Y CIA MAROC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 21 
بقامة بلشا ية شالع ي سف ببن 

تاشفين زنقة لش د لضا، - 90000 
طنجة بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.126289
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تح يل) (2022 ماي) (11 بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
شالع) بلشا ية  بقامة  (21 »بلرقم)
ي سف ببن تاشفين زنقة لش د لضا،)
»زب ية) إلى) طنجة بملغرب«) (90000  -
بيرال) شالع  جدة   شالع طان طان،)
ب فيسينا،)بلطابق)10)بملكأب لقم)51 

- 90000)طنجة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10523.
219I

Cap Conseils

IS CONSEILS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani، ,303
20390، Casablanca(Maroc

IS CONSEILS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 شالع 
بلحرية بلطابق بلثالت شقة 5 - 

20120 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556269

 02 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تكأ 9ر)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 IS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONSEILS

دعم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلطالب)-)بلأدليب بملدل�سي)-)لأنشئة)

بلب دبغ جي) في   بلأ ج ه  بلأ ج ه 

بلفعال ات  بلند بت) -تنظ م 

بلأعل م ة  بلرس م)  بلفعال ات 

بملأحركة  بإلشربف عليها..

10)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

 -  5 شقة) بلثالت  بلطابق  بلحرية 

20120)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة سلمى بل دغيري)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة سلمى بل دغيري عن بنه)ب()

فضاء)بلربحة دبل ب عزة)27223)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة سلمى بل دغيري عن بنه)ب()

فضاء)بلربحة دبل ب عزة)27223)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.

220I

ZERRAD CONSULTANTS

 SOCIETE DU NORD
 MAROCAIN POUR
 LE COMMERCE ET

L›INDUSTRIE
شركة بملساهمة

لفع لتسما2 بلشركة

ZERRAD CONSULTANTS
10,زنقة  بشنطن بلطابق بلسفلي 

لقم JP3C 4، 20060، بلدبل بلب ضاء 
MAROC

 SOCIETE DU NORD
 MAROCAIN POUR LE

 COMMERCE ET L›INDUSTRIE
شركة بملساهمة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 605 شالع 
محمد بلخامس - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.152.373

بلعام) بلجمع  بمقأ�سى 
ي ل  ز) (05 في) بملؤلخ  بإلسأثنائي 
بلشركة) لتسما2  لفع  تم  (2022
دلهم«) (100.000.000« قدله) بمبلغ 
إلى) دلهم«) (35.000.000« من) تي 
(: عن طريق) دلهم«) (135.000.000«
تل9اح ت  عال بت) ت   إدماج بحأ اطي 

إصدبل في لتس بملا2.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 31 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)28893.

221I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

IVAN SECURITE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين ممثل قان ني للشركة

KARIM GROUPE MAROC
SARL AU 

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE(BENACHER
 N°5, SALA(AL(JADIDA, SALE،

11000، SALE(MAROC
IVAN SECURITE SARL
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 »شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 01 بل ك 
A1 ع ينات بلحجاج سايس فاس - 

222000 فاس بملغرب.
»تع ين ممثل قان ني للشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.63295

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022) تبعا) ماي) (25 في) بملؤلخ 
تع ين) تقرل  جدد  لأع ين مسير)ين()

بملمثل)ين()بلقان ني)ين(:)
-)طالق معاد

-)طالق مصطفى
- IVAN SECURITE SARL)شركة)
بلكائن) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
بل ك) (01 ب:) بإلجأماعي  مقرها 
فاس) سايس  بلحجاج  ع ينات  (A1

222000)فاس بملغرب
عند) بلأجالي  بلسجل  لقم 

بالقأضاء:)63295
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (23 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)63295.
222I

ل كسر للحسابات

PROXIMITE EL ATLAS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ل كسر للحسابات
21 شالع بركان بلطابق بلثاني لقم 2، 

60000،  جدة بملغرب
PROXIMITE EL ATLAS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
بالطلس لقم 127 مكرل - 60000 

 جدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.31261

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 ي ل  ز) (26 في) بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
مبلغ) (PROXIMITE EL ATLAS
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي زنقة بالطلس لقم)
بملغرب) 60000) جدة  (- مكرل) (127

نت جة 2):)عدم بل ص 2 للمبأغى.
زنقة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 60000 (- مكرل) (127 لقم) بالطلس 

 جدة بملغرب.)
  عين:

بم نة ماني   عن بنه)ب() بلس د)ة()
زنقة بالطلس لقم)127 60000) جدة)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
زنقة) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

بالطلس لقم)127)مكرل)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1389.
223I

ل كسر للحسابات

 TAFOGHALT IMPORT DES
BOVINS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلأصف ة

ل كسر للحسابات
21 شالع بركان بلطابق بلثاني لقم 2، 

60000،  جدة بملغرب
 TAFOGHALT IMPORT DES
BOVINS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي بملنال 
شالع مبالك لهب ل لقم 182 بلطابق 
بال 2 لقم 29 جعادة - 60000  جدة 

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.32867

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 ي ن  ) (16 بملؤلخ في)
 TAFOGHALT IMPORT DES
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (BOVINS
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
لقم) لهب ل  مبالك  شالع  بملنال  حي 
(- 29)جعادة) بلطابق بال 2 لقم) (182

لعدم) نت جة  بملغرب  60000) جدة 

بل ص 2 للمبأغى.

  عين:
بلبزب ي) بلرحمان  عبد  بلس د)ة()

  عن بنه)ب()حي بملنال تجزئة تازة لقم)

60000) جدة بملغرب كمصفي)  182

)ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

2022) في حي بملنال) 16)ي ن  ) بأاليخ)

بلطابق) (182 شالع مبالك لهب ل لقم)

بال 2 لقم)29)جعادة)-)60000) جدة)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1503.

222I

FLASH ECONOMIE

MicroNova
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

MicroNova شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي ت ك 

بك بم ن عمالة 30 شقة 8 زنقة 

م الي بحمد بل ك لي حسان - 

10190 بلر9اط بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

162993

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (03

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MicroNova
تصم م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 9 ع  ص انة بلبرمج ات.
بملش لة  بلأدليب على تكن ل ج ا)

بملعل مات.
ترك ب  ص انة تجهزة بلكمب  تر..
ت ك) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زنقة) (8 شقة) (30 عمالة) بك بم ن 
(- حسان) بل ك لي  بحمد  م الي 

10190)بلر9اط بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د سف ان عمال):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عمال  سف ان  بلس د 
س دي) (106 لقم) بلجماعة  تجزئة 
بلدبلبلب ضاء) (20000 معر ف)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عمال  سف ان  بلس د 
س دي) (106 لقم) بلجماعة  تجزئة 
معر ف)20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)7532.

225I

BOUHALI IMPORT EXPORT

BOUHALI IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

BOUHALI IMPORT EXPORT
29 شال ع عمر ببن بلعاص لقم 26 
بلطابق بلأالت 29 شال ع عمر ببن 
بلعاص لقم 26 بلطابق بلأالت، 

90010، طنجة بملغرب
 BOUHALI IMPORT EXPORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 شال 

ع عمر ببن بلعاص لقم 26 بلطابق 

بلأالت 29 شال ع عمر ببن بلعاص 
لقم 26 بلطابق بلأالت 90010 

طنجة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.92225

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 تكأ 9ر) (07 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بلناقي) سمير  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()خالي)

دحان بأاليخ)27)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10537.

226I

FLASH ECONOMIE

KAM ENERGIE TECHNIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

KAM Energie Technique شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلنهضة 

01 لقم 73 - 73000 بلدبخلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22609

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 KAM (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.Energie Technique
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعز2  بلحربلة  بلأبريد  بلته ية.
بمل بد  بملعدبت) جم ع  تصن ع 

بملهن ة للأبريد بلصناعي  بلأجالي.
جم ع) ب ع  تس يق  ص انة  (
معدبت بلأبريد بلصناع ة  بلأجالية.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلنهضة)01)لقم)73 - 73000)بلدبخلة)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مطربني) خالد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د خالد مطربني عن بنه)ب()حي)
73 73000)بلدبخلة) 01)لقم) بلنهضة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د خالد مطربني عن بنه)ب()حي)
73 73000)بلدبخلة) 01)لقم) بلنهضة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 
شتنبر)2022)تحت لقم)1566/2022.

227I

FLASH ECONOMIE

IMMO INVEST FUND
تع ين مربقبي بلحسابات

IMMO INVEST FUND
شركة بملساهمة ذبت بملجلس 
بإلشربفي  بملجلس بلأنف ذي

لتسمالها : 220.000.000دلهم
مقرها بالجأماعي: 112 شالع تنفا 

بلدبلبلب ضاء 

 لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

229295

39210275 : بلأعريف بلضريبي

تغ ير عض  مجلس بإلشربف 

بمقأ�سى بلجمع بلعام بملؤلخ في) (

17)ي ن  )2022 

بإلحاطة) تم  (Nicolas BARSKY

باسأقالة بلس د من مهامه كعض  في)

مجلس بإلشربف  تع ين بلس د)

 Thomas Paul Joseph HUDE

فرن�سي) (C/LIDO,22-2, 28203

بلجنس ة،)بملق م في مدليد،)إسبان ا،)

بإلشربف،) مجلس  في  جديد  كعض  

بعأباًلب من)17)ي ن  )2022)ملدة ثالث)

)03()سن بت

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 21 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838202 

228I

FLASH ECONOMIE

 LAKHYAYTA PARK

INDUSTRIES
تع ين مربقبي بلحسابات

LAKHYAYTA PARK INDUSTRIES

شركة بملساهمة ذبت مجلس إشربفي 

  مجلس تنف ذي

 58.600.000: لتسمالها 

مقرها بالجأماعي: 112 شالع تنفا 

بلدبلبلب ضاء 

 522.883: لقم بلأق  د في بلسجل 

بلأجالي

52252035 : بلأعريف بلضريبي

تغ ير عض  مجلس بإلشربف 

بمقأ�سى بلجمع بلعام بملؤلخ في)

 Nicolas BARSKY  2022 ي ن  ) (17

بإلحاطة باسأقالة بلس د

 Thomas Paul Joseph HUDE

بلرقابة) مجلس  كعض   مهامه  من 

 تع ين بلس د.

فرن�سي) (C/LIDO,22-2,28203

بلجنس ة،)بملق م في مدليد،)إسبان ا،)

بإلشربف،) مجلس  في  جديد  كعض  

بعأباًلب من)17)ي ن  )2022)ملدة ثالث)

)03()سن بت

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 08 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837020 

229I

FLASH ECONOMIE

 SOUALEM PARK

INDUSTRIES

تع ين مربقبي بلحسابات

SOUALEM PARK INDUSTRIES

شركة بملساهمة ذبت بملجلس 

بإلشربفي  بملجلس بلأنف ذي

لتسمالها 91.200.000 دلهم

مقرها بالجأماعي: 112 شالع تنفا 

بلدبلبلب ضاء 

522885: لقم بلأق  د في بلسجل 

بلأجالي

52252033 : بلأعريف بلضريبي

تغ ير عض  مجلس بإلشربف 

بملؤلخ) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 

بإلحاطة) تم  ( (2022 ي ن  ) (17 في)

 Nicolas BARSKY(باسأقالة بلس د

مجلس) في  كعض   مهامه  من 

بإلشربف  تع ين بلس د)

 Thomas Paul Joseph HUDE

فرن�سي) (C/LIDO,22-2, 28203

بلجنس ة،)بملق م في مدليد،)إسبان ا،)

بإلشربف،) مجلس  في  جديد  كعض  

بعأباًلب من)08)ي ن  )2022)ملدة ثالث)

)03()سن بت

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 20 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838121 

230I
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MA-LEX

TRI LIGHTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
حل شركة

MA-LEX
 AVENUE MLY ISMAIL RESD
 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19
 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY(ISMAIL 5EME(ETG(N19،
90000، TANGER(MAROC
TRI LIGHTING شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع ببن 
عط ة   شالع فاس بقامة لقم 1 

طنجة طنجة 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.96921

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل حل) (2022 ي ن  ) (07 بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 TRI LIGHTING بل ح د) بلشريك 
مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم  عن بن)
مقرها بإلجأماعي شالع ببن عط ة  )
شالع فاس بقامة لقم)1)طنجة طنجة)
(: (2 نت جة  بملغرب  طنجة  (90000

عجز.
شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
ببن عط ة   شالع فاس بقامة لقم)1 
طنجة طنجة)90000)طنجة بملغرب.)

  عين:
ب هرية  ) ببربه م  بلس د)ة()
بلطبري) جرير  ببي  شالع  عن بنه)ب()
بقامة لبن ا بلطابق)2)بلرقم)32)طنجة)
)ة() بملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (10 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)256262.
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خبرة بلشرق

PORTUS TRADING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

خبرة بلشرق
29 شالع بلبكاي لهب ل بقامة لياض 
بملدينة شقة لقم 3 بركان 29 شالع 
بلبكاي لهب ل بقامة لياض بملدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

بملغرب
PORTUS TRADING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة تقع 
بشالع بلبكاي لهب ل إقامة لياض 
بملدينة بلطابق بر 2 بلشقة لقم 3 

لقم 29 حي بلحسني بركان. - 63300 
بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
8737

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PORTUS TRADING
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 تصدير بملأك الت بلبحرية  بملنأجات)

بلزلبع ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شقة تقع)
لياض) إقامة  لهب ل  بلبكاي  بشالع 
 3 بلشقة لقم) بلطابق بر 2  بملدينة 
لقم)29)حي بلحسني بركان.)-)63300 

بركان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 PORTUS TRADING بلشركة)
دلهم) (100 بق مة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

بلس د عاد2 بلزماني):)500)بق مة)
100)دلهم.

 500 (: بلس د شعش ع مصطفى)
بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلزماني  عاد2  بلس د 
بركان)63300)بركان بملغرب.

مصطفى) شعش ع  بلس د 
بركان) (63300 بركان) عن بنه)ب()

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلزماني  عاد2  بلس د 

بركان)63300)بركان بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)533/2022.
232I

AMDE

EAGLEROCK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

EAGLEROCK شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 )في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

سم ة، إقامة شهرزبد 3، بلطابق 
5، لقم 22، - 20320 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.222163

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 تكأ 9ر) (02 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 EAGLEROCK(ذبت بلشريك بل ح د
مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم  عن بن)
إقامة) مقرها بإلجأماعي زنقة سم ة،)
(- (،22 لقم) (،5 بلطابق) (،3 شهرزبد)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20320
2):)مشاكل مادية.

زنقة) ب  بلأصف ة  مقر   حدد 
بلطابق) (،3 شهرزبد) إقامة  سم ة،)
بلدبل بلب ضاء) (20320 (- (،22 5،)لقم)

بملغرب.)
 عين:

 PIERRE BERNARDD بلس د)ة()
)ب() RENAUD TASSET) عن بنه)
فرنسا)20000)فرنسا فرنسا كمصفي)

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة  محل تبل غ بلعق د   بل ثائق)

بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839261.
233I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

CHOUHA TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15، 93100،
FNIDEQ MAROC

CHOUHA TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د )في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 

 HAOUMAT ELGHARBAOUI
FNIDEQ - 93100 بلفن دق بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28221
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (13 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 CHOUHA بل ح د) بلشريك  ذبت 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  (TRANS
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
 HAOUMAT ELGHARBAOUI
بلفن دق بملغرب) (FNIDEQ - 93100
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بلهدف) تحق ق  عدم  (: (2 نت جة 

بالجأماعي.

ب) بلأصف ة  مقر   حدد 

 HAOUMAT ELGHARBAOUI

FNIDEQ - 93100)بلفن دق بملغرب.)

  عين:

ش هى  ) محمد  بلس د)ة()

 19 حي لبس ل طا زنقة د) عن بنه)ب()
بملغرب) بلفن دق  (93100  32 لقم)

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2009.

232I

YF CONSULTING-SERVICES

LYSCALLA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES

 N°2 RUE(ABOU(TAMAM

 , BUREAU(N° 04، 14000،

KENITRA MAROC

LYSCALLA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية 

شالعي م الي عبد بلعزيز   م الي 
عبد بلحف ظ إقامة بلط بهري 

شقة 21 عمالة ت بلقن طرة - 12000 

بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66767

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LYSCALLA
غرض بلشركة بإيجاز):)إسأيربد  )

تصدير..
زب ية) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
م الي) بلعزيز    عبد  م الي  شالعي 
عبد بلحف ظ إقامة بلط بهري شقة)
 12000 (- بلقن طرة) ت  عمالة  (21

بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: سع د) يسرى  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() سع د  يسرى  بلس دة 
 9 شقة) (2 طابق) ليز لك دي  إقامة 
28800)بملحمدية) عمالة د بملحمدية.)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() سع د  يسرى  بلس دة 
 9 شقة) (2 طابق) ليز لك دي  إقامة 
28800)بملحمدية) عمالة د بملحمدية.)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92762.
235I

خبرة بلشرق

DAIRAK CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة
خبرة بلشرق

29 شالع بلبكاي لهب ل بقامة لياض 
بملدينة شقة لقم 3 بركان 29 شالع 
بلبكاي لهب ل بقامة لياض بملدينة 
شقة لقم 3 بركان، 699، بركان 

بملغرب
DAIRAK CASH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
تجالي يقع برقم 1 من بلصنف ب1 
بلكائن بمنصة بلقدس لأجالة بلقرب 

بركان - 63300 بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
8733

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DAIRAK CASH
:) ك ل) بإيجاز) بلشركة  غرض 

تح يل برم ب2.
محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
1)من بلصنف ب1  تجالي يقع برقم)
بلكائن بمنصة بلقدس لأجالة بلقرب)

بركان)-)63300)بركان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 DAIRAK(CASH(:(1.000(بلشركة

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: بلدعيرك) بلس دة  ئام 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلدعيرك عن بنه)ب() بلس دة  ئام 
زنقة بلبحرين بقامة منص ل بلطابق)
 63300 حي بلل م ن بركان) (2 لقم) (1

بركان بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلدعيرك عن بنه)ب() بلس دة  ئام 
زنقة بلبحرين بقامة منص ل بلطابق)
 63300 حي بلل م ن بركان) (2 لقم) (1

بركان بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)531/2022.

236I

COFIJUCE

RACHID INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA، 25000،
CASABLANCA MAROC

 RACHID INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
بلزلقط ني بلطابق بلثاني لقم 6 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557191

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RACHID INVEST
ب ع  ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بسأغال2) بملنأ جات    جم ع  شربء)

بلعقالبت.
26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 -  6 لقم) بلثاني  بلطابق  بلزلقط ني 

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د بشا لش د)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 13 عن بنه)ب() لش د  بشا  بلس د 

تزنيت) (85000 بلسع دية) تجزئة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 13 عن بنه)ب() لش د  بشا  بلس د 

تزنيت) (85000 بلسع دية) تجزئة 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بأاليخ بلب ضاء) بالدبل   بلأجالية 

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (03  

.839905

237I

FCG AL AMANE

 REALISATIONS GENIE« 

CIVIL ET INDUSTRIES »REGI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

FCG AL AMANE

 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT

MAROC

 REALISATIONS GENIE CIVIL« 

ET(INDUSTRIES »REGI شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملجمع 
لقم 63 بملنطقة بلصناع ة بلبلدية - 

12000 بلقن طرة بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26355

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 29)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلعربقي مريم كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)37972.

238I

STE CONGESMOG SARL AU

STE APPI TAZZIT SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot(LA(LAGUNE 4EME 220-2

 TRANCHE(ESSAOUIRA، 44000،
Essaouira Maroc

 STE APPI TAZZIT SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مربب بد بل 
إد بمبالك بحماد إدب عزة سم م  - 

22000 بلص يرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6355

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.APPI TAZZIT SARL AU
:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)
ت ) بلصناعي  ت   بلأجالي  بإلسأغال2 

بلفالحي.
بإلسأيربد   بلأصدير.
بائع في مخألف بمل بد.

مربب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
إدب عزة) بحماد  بمبالك  إد  بد بل 

سم م )-)22000)بلص يرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د تازيت لش د):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د تازيت لش د عن بنه)ب()د بل)
سم م ) إدب عزة  بحماد  بمبالك  تد 

22000)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د تازيت لش د عن بنه)ب()د بل)
سم م ) إدب عزة  بحماد  بمبالك  تد 

22000)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بالص يرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)380.
239I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ILIBAYE TRAVAUX SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
323 شالع محمد بلخامس لقم 5 
بلطابق بلثالث بني مال2، 23000، 

بني مال2 بملغرب
 STE ILIBAYE TRAVAUX SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : تيت عال2 
فم ت دي إقل م بني مال2 - 23000 

بني مال2 بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.2609

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 تبريل) (11 بملؤلخ في)
 STE ILIBAYE TRAVAUX SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي تيت عال2 فم ت دي)

بني مال2) (23000 (- إقل م بني مال2)
بملغرب نت جة لعدم تحق ق برل9اح.

  عين:
بقبلي بلكريم  عبد   بلس د)ة()
حي بيت تسل ت جم لة)   عن بنه)ب()
بني مال2 بملغرب) (23000 139 بلرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)31)غشت)2022) في تيت عال2)
فم ت دي إقل م بني مال2)-)23000)بني)

مال2 بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)21)شتنبر)

2022)تحت لقم)911.
220I

COMPTAMED

LEADER ONE
إعالن مأعدد بلقربلبت

COMPTAMED
 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM
 CASA، 200000، CASABLANCA

MAROC
LEADER ONE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع عبد 
بمل من زنقة سم ة بقامة 82 بلطابق 
2 لقم 02 بلدبل بلب ضاء - - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.531221

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)02)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بجأماع ة) حصة  (1000 تف يت)

لفائدة بلس د بل هابي حمزة
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
بسأقالة بلس د بملنأهى ج بد) مايلي:)
للشركة  تع ين) كمسير  مهامه  عن 
ذبت) للشركة  بل هابي حمزة كمسير 
بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د بصفة دبئمة
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 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
حمزة) بل هابي  بلس د  مساهمة 
بلشريك بل ح د للشركة بمبلغ قدله)

100000)دلهم نقدية
على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
1000حصة بجأماع ة للس د) مايلي:)
بل ح د) بلشريك  حمزة  بل هابي 

للشركة
على) ينص  بلذي  (:11 لقم) بند 
مسير) حمزة  بل هابي  بلس د  مايلي:)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  للشركة 

ذبت بلشريك بل ح د بصفة دبئمة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838557.

221I

N2M CONSEIL-SARL

TRANS-AKILEA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
TRANS-AKILEA

 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 580 شالع 
بملسيرة بلطابق بلثاني شقة لقم 3 - 

62000 بلناض ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22667
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRANS-AKILEA

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  بل طني  بلد لي 

بلغير
بملصاحبة) غير  برمأعة  نقل 

لحساب بلغير
بالسأيربد   بلأصدير.

 580 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع بملسيرة بلطابق بلثاني شقة لقم)

3 - 62000)بلناض ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
600)حصة) (: بلس د عاد2 عق ل)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بسامة عق ل):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عق ل  عاد2  بلس د 
 62000 بلناض ل) بلغر9 ة  ترقاع  حي 

بلناض ل بملغرب.
عن بنه)ب() عق ل  بسامة  بلس د 
سل بن) (1371 لقم) بلعمربن  تجزئة 

62000)بلناظ ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عق ل  عاد2  بلس د 
 62000 بلناض ل) بلغر9 ة  ترقاع  حي 

بلناض ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)20)شتنبر)

2022)تحت لقم)2213.
222I

ACDEN

KERAGUM SA
إعالن مأعدد بلقربلبت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،
20380، CASABLANCA(MAROC
KERAGUM SA »شركة بملساهمة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: إقامة 

بلفأح، 217 شالع إبربه م بلر دبني، 
بلطابق بر 2 لقم 3، - 20380 

بلدبل بلب ضاء بملغرب..
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.511853

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 05)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بالسأثنائي) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
تم) (2022 05)سبأمبر) بملنعقد بأاليخ)
بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)-)لفع لتسما2)
لنقله) 2.008.000دلهم  ب) بلشركة 
من2.000.000)دلهم إلى)2.008.000 
بالشتربك) حقا  حذف  مع  دلهم 
 20.080 خلق) بلأفض لي عن طريق 
بالكامل) نقدب  محرلة  جديد  سهم 
عند بالكأأاب مع بصدبل عال ة بمبلغ)
دلهم محرلة بالكامل;) (19.992.000
-)تعديل بملادة)6)من بلنظام برسا�سي)

للشركة.
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تكد بجأماع مجلس بإلدبلة بملنعقد)
بلساعة) (2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)
بلنهائي) بلأنف ذ  على  (

ً
صباحا (10:00

بلنظام) لتسما2  تعديل  في  للزيادة 
برسا�سي للشركة.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
عقد) بلذي  بلعادي  بلعام  بالجأماع 
سبأمبر) (15 بشكل غير عادي بأاليخ)
بلس د) بسأقالة  قب 2  قرل  (2022
كمأصرف) مهامه  من  زكالي  عباس 
للمدة) جدد  مأصرفين  (2  عين)
 GILLES(:بملأبق ة ملجلس بإلدبلة  هم
(،MARCEL RAYMOND MEDINA
شالع) (9 بملق م في) فرن�سي بلجنس ة،)
بلب ضاء) بلدبل  بلسالم،) حي  بغمات 
لقم) بل طن ة  للبطاقة   بلحامل 
 BE08001P MATHIAS MAURICE
بأاليخ) بملزدبد  (،JACKIE MEDINA
بلجنس ة،) فرن�سي  (،10/02/1995
بملق م في)9)شالع بغمات حي بلسالم،)
للبطاقة) بلب ضاء) بلحامل  بلدبل 
شركة) (BE62802V لقم) بل طن ة 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (،»MGTEK«
دلهم،) (30.000 برتسما2) محد دة 
 مقرها بلرئي�سي:)55)شالع بلزلقط ني)

بلطابق بر 2 بلدبل بلب ضاء،)مسجلة)

بلب ضاء) للدبل  بلأجالي  بلسجل  في 

(
ً
273.391) يمثلها قان ن ا تحت لقم)
بلشرقا ي) لش د  م الي  مديرها 

بملزدب) (JULIEN MARCEL MEDINA

فرن�سي) (،30/05/1988 بأاليخ) د 

سندباد) تجزئة  في  بملق م  بلجنس ة،)

بلدبل) شقة11) برل�سي  بلطابق 

بل طن ة) للبطاقة  بلب ضاء) بلحامل 
 BE25203B(لقم

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

صادق مجلس بإلدبلة على بلساعة)5 

من نفس بل  م على بلقربلبت) مساًء)

بلأال ة:)•)قب 2 بسأقالة بلس د م الي)
مهامه كرئيس) بلشرقا ي من  لش د 

 GILLES بلس د) تعين  (• عام.) مدير 

 MARCEL RAYMOND MEDINA
لئيًسا ملجلس بإلدبلة،) بلس د م الي)
مدير عام  بلس د) لش د بلشرقا ي،)

(• بملجلس.) كاتب  مأ كل  بلكبير  عبد 

تف يض بلصالح ات بلخاصة للمدير)

بلعام

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:00 لقم) بند 

مايلي:)00

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839717.

223I

DARAA AUDIT

KEY JOB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

DARAA AUDIT

طريق ب سك لة كرين   لك عمالة 

ت لقم 7، 20000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

KEY JOB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة )في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 158 زنقة 

تحمد بلبكري بلطابق 1 - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.
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حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.500995
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 09)شتنبر) بملؤلخ في)
 KEY(شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
دلهم) (100.000 مبلغ لتسمالها) (JOB
زنقة) (158  عن بن مقرها بإلجأماعي)
 20000  -  1 بلطابق) بلبكري  تحمد 
بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة 2):)عدم)

تحق ق بلهدف من تأسيس بلشركة.
  حدد مقر بلأصف ة ب)158)زنقة)
 20000  -  1 بلطابق) بلبكري  تحمد 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بنس دة) عزيز  محمد  بلس د)ة()
 26 ف ال) (2 بيم ) تجزئة    عن بنه)ب()
بلسعادة ت الد عز ز بلن بصر)20000 
بلدبل) (20000 بملغرب) بلدبل بلب ضاء)
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820161.
222I

FLASH ECONOMIE

IRG REAL ESTATE
إعالن مأعدد بلقربلبت

IRG REAL ESTATE
شركة مساهمة مع مجلس إدبلة
لتسمالها : 1.228.600,00دلهم

مقرها بالجأماعي: 112 شالع تنفا 
بلدبلبلب ضاء 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
235237

37522886 : بلأعريف بلضريبي
بملؤلخ) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 
بالحاطة) تمت  (2022 تبريل) (20 في)
باسأقالة بلس دة ماليا بلشربيبي من)
بلس دة) تع ين  كمسؤ لة    مهامها 
بقامة) في  بلقاطنة  محب ب  بيمان 
 196 لقم) ف ال  (1 بملح ط) حدبئق 

بلب ضاء) بلدبل  بلن بصر  ب عزة  دبل 

 20 من) بعأبالب  جديدة  كمسؤ لة 

ببريل)2022)ملدة)6)سن بت)

بملؤلخ) بالدبلة  مجلس  بمقأ�سى 

بالحاطة) تمت  (2022 ماي) (18 في)

 AXA لشركة) بلدبئم  بملمثل  بأغ ير 

ASSURANCE MAROC

بملمثل بلدبئم بلجديد بملعين من)

 AXA ASSURANCE MAROC قبل)

Thomas HUDE(ه  بلس د

من بلجنس ة بلفرنس ة،) يق م في)

مدليد،) (،C( /( Lido،( 24-2،( 28403

 Nicolas بلس د) مكان  إسبان ا 

BARSKY

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)831222

225I

Soft(finances(sarl

 EL KORTOBI POUR
L›AGRICULTURE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl

شالع بئر تنزلبن عمالة زينب لقم)

2،)16000،)س دي قاسم بلغرب

 EL KORTOBI POUR

ذبت) شركة  (L’AGRICULTURE

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د

محل) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
ب ضاء) عين  مسجد  ج بل  (01 لقم)

تكنة)-)16000)س دي قاسم بملغرب

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي):)

29305

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 EL KORTOBI POUR (:

.L’AGRICULTURE
تس ير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلض عات بلفالح ة
بائع بمل بد بلفالح ة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل لقم)
(- تكنة) ج بل مسجد عين ب ضاء) (01

16000)س دي قاسم بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د جما2 بلقرط بي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د جما2 بلقرط بي عن بنه)ب()
تجزئة طريق طنجة لقم)226)س دي)
قاسم)16000)س دي قاسم بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

ببريك محمدي عن بنه)ب() بلس د 
د بل بلغمرة بئر بلطالب س دي قاسم)

16000)س دي قاسم بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بالبأدبئ ة بس دي قاسم بأاليخ)

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)252.
226I

fidact

STE LAAFIFI TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fidact
لقم 22 بل ك E حي بلسالم، 12200، 

س دي سلمان بملغرب
STE LAAFIFI TRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 59 شالع 
م الي عبد بلعزيز إقامة م الي عبد 
بلعزيز لقم 02 - 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66739

 09 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LAAFIFI TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير

-)نقل بملسأخدمين

-)برشغا2 بملخألفة.

59)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

م الي عبد بلعزيز إقامة م الي عبد)

بلقن طرة) (12000  -  02 لقم) بلعزيز 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلعف في) هشام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلعف في) عال2  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د هشام بلعف في عن بنه)ب()

 1220 بلصفافعة) بلكر9 ين  د بل 

س دي سل مان بملغرب.

عن بنه)ب() بلعف في  عال2  بلس د 

 12200 بلصفافعة) بلكر9 ين  د بل 

س دي سل مان بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د هشام بلعف في عن بنه)ب()

 12200 بلصفافعة) بلكر9 ين  د بل 

س دي سل مان بملغرب.



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19430

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالقن طرة بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)3823/2022.

227I

ste(mifi

PARA YAMNA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes، 12

50000، meknes(maroc

PARA YAMNA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 

بلأجالي لقم 1 بلكائن برقم 11 

بلأضامن 2 بملنص ل مكناس - 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57231

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 PARA (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.YAMNA

:)ب ع بمل بد) غرض بلشركة بإيجاز)

بلطب ة) برد بت  ص دل ة    بلشبه 

 م بد بلأجم ل.

بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 11 برقم) بلكائن  (1 لقم) بلأجالي 

(- مكناس) بملنص ل  (2 بلأضامن)

50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: سل ماني) ن لة  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة ن لة سل ماني عن بنه)ب()
حي بملسيرة ت غسالين خن فرة)29281 

خن فرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة ن لة سل ماني عن بنه)ب()
حي بملسيرة ت غسالين خن فرة)29281 

خن فرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3222.

228I

ste al moustakbal conseil

VEKY TRAVEL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3، 30000، fes(maroc

VEKY TRAVEL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 شالع 
محمد بلسال ي, بلطابق 5 مكأب 
لقم 20 فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
27015

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 VEKY (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.TRAVEL
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس احي.
29)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
محمد بلسال ي,)بلطابق)5)مكأب لقم)

20)فاس)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: فير ز) لض بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() فير ز  لض بن  بلس د 
بملحام د) (886 لقم) (5 بل ك) ب عكاز 

مربكش)20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() فير ز  لض بن  بلس د 
بملحام د) (886 لقم) (5 بل ك) ب عكاز 

مربكش)20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2022.
229I

FNMCOMPTA

Y.A. CARGO TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
Y.A. CARGO(TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

م الي إسماع ل 12 إقامة م الي 
إسماع ل بلطابق 3 لقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130919

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 Y.A. (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CARGO TRANS

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

,  س ط) للبضائع) بل طني  بلد لي 

بلنقل بل طني  بلد لي للبضائع.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

م الي) إقامة  (12 إسماع ل) م الي 
إسماع ل بلطابق)3)لقم)9)-)طنجة)-)

90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بملالقي) زكرياء) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د زكرياء)بملالقي):)1000)بق مة)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بملالقي  زكرياء) بلس د 
حي بلك شة زنقة)168)لقم)3)-)طنجة)

90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بملالقي  زكرياء) بلس د 
حي بلك شة زنقة)168)لقم)3)-)طنجة)

90000)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10726.

250I
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CABINET CRCOM

TERRAIN VERT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES،

FES ،30000 بململكة بملغر9 ة

TERRAIN VERT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : فاس، 

محل لقم 2 عمالة 21 حي ل د  شالع 

بلقادس ة ضهر بملهربز - 30100 فاس 

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.28287

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 شتنبر) (20 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (TERRAIN VERT حل)

لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

عمالة) (2 بإلجأماعي فاس،)محل لقم)

ضهر) بلقادس ة  شالع  ل د   حي  (21

30100)فاس بملغرب نت جة) (- بملهربز)

لقربل ط عي جماعي للشركاء.

  عين:

بلس د)ة()طه بلسال ي   عن بنه)ب()

شالع بال دبية طريق بيم زبل) (7 لقم)

فاس بملغرب كمصفي) (30100 فاس)

)ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

فاس،) 2022) في  شتنبر) (20 بأاليخ)

محل لقم)2)عمالة)21)حي ل د  شالع)

بلقادس ة ضهر بملهربز)-)30100)فاس)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3976/022.

251I

EUREXMA

ASE CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ASE CONSULTING شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 75 شالع 
تنفا زب ية كل  د بر فانس بلطابق 9 
لقم B 108 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557065
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 ASE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONSULTING
غرض بلشركة بإيجاز):)
•)بالستشالبت بإلدبلية.

•)تقديم خدمات بلأصدير.
75)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 9 تنفا زب ية كل  د بر فانس بلطابق)
بلدبل بلب ضاء) (B 108 - 20000 لقم)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (90 (: عزيز سال ي) بلس د 

بق مة)9.000)دلهم للحصة.
 5 (: بلس د تمين بلسالك بل لبق)

حصة بق مة)500)دلهم للحصة.

حصة) (5 (: بلس د ي سف بلبقالي)
بق مة)500)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() سال ي  عزيز  بلس د 
شالع عبد بملؤمن بقامة  ل لي)20000 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() بلبقالي  ي سف  بلس د 
بلب ضاء) بلدبل  (20000 برلفة) حي 

بملغرب.
بل لبق) بلسالك  تمين  بلس د 
20000)بلدبل) عن بنه)ب()حي بلبرن�سي)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بل لبق) بلسالك  تمين  بلس د 
20000)بلدبل) عن بنه)ب()حي بلبرن�سي)

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)---.
252I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AFAYLAL FAST TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA(E/S(N°6، 90000،

TANGER MAROC
AFAYLAL FAST TRANS شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي ساحة 

ببربه م بلر دبني زنقة السينا بقامة 
ب ته فن 2 بلطابق 3 لقم 82 - 

90000 طنجة بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.119207

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)01)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»ساحة ببربه م بلر دبني زنقة السينا)
 - 82 3)لقم) 2)بلطابق) بقامة ب ته فن)
»تجزئة) إلى) بملغرب«) طنجة  (90000

بلزم لي قطعة)66)بلطابق بال 2 بني)

مكادة)-)90000)طنجة بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10667.

253I

CTH AUDIT ET CONSEIL

NIDALI BATIMENT
إعالن مأعدد بلقربلبت

CTH AUDIT ET CONSEIL

 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

NIDALI BATIMENT »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 26 شالع 

مرس سلطان بلطابق 1 شقة 3 - 

20360 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.292769

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 30)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

من بلحصص بالجأماع ة) (50% ب ع)

)500)حصة()من طرف بلس د بلطاهر)

نضالي إلى بلس د حم د ت ف ق.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  بلقان ني  بلشكل  تغ ير 

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ذبت بلشريك بل ح د إلى شركة ذبت)

بملسؤ ل ة بملحد دة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

مسير) ت ف ق  حم د  بلس د  تع ين 

إضافي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
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بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
شركة) بلقان ني  شكلها  في  بلشركة 
يسيرها) محد دة.) مسؤ ل ة  ذبت 
 13 في) بلصادل  (5-96 لقم) بلقان ن 
فبربير)1997)بشأن شركات بلأضامن)
 شركات بلأ ص ة بلبس طة  شركات)
ذبت) بارسهم  بلشركات  بلأ ص ة 
بملحد دة  بملشاليع) بملسؤ ل ة 
بص غأه بملعدلة  بملكملة) بملشتركة،)
 02 10-22)بأاليخ) ( (21-05 بالقان ن)
06/2011،) كذلك بم جب جم ع)  /
برحكام بلقان ن ة  بلأنظ م ة برخرى)
بلنظام) هذب  بلنافذة،) 9م جب 

برسا�سي.
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
دلهم) (100،000.00 مبلغ) دفع  يأم 
بلس د) (- بلأالي:) بلنح   على  للشركة 
دلهم) (50،000.00 ن ضالي) بلطاهر 
 50.000.00 ت ف ق) حامد  بلس د  (-
دلهم)-)بمجم ع)100،000.00)دلهم)
تلف) مائة  قدله  بإلجمالي  بملبلغ   ه  

دلهم   ه  مبلغ لتس بملا2.
على) ينص  بلذي  (:22 لقم) بند 
بلشخصان) بلشركة  يدير  مايلي:)
بلأال ان:)-)بلس د طاهر ن دبلي ل ب  )
بلس د حامد ت ف ق ل) (- (MC25109

JD19832(  ب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 19 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
30670- لقم) تحت  (2022 شتنبر)

.837961
252I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE BTP ANSARI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 بلطابق 5 بلشقة 9 بقامة 
بلحرية شالع فلسطين، 30000، 

فاس بملغرب
SOCIETE BTP ANSARI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 530 

تجزئة سطال مأجر 2 سكن بملرجة 

 بد فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72029

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE BTP ANSARI

نجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برل من  م)

تعما2 مخألفة   بعما2 بلبناء.

 530 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملرجة) سكن  (2 تجزئة سطال مأجر)

 بد فاس)-)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة حسناء)بحم دبني):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بحم دبني) حسناء) بلس دة 

2)بملرجة) 27)تجزئة شمس) عن بنه)ب()

فاس)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بحم دبني) حسناء) بلس دة 

2)بملرجة) 27)تجزئة شمس) عن بنه)ب()

فاس)30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2022.

255I

عمر بلغريب

 INSTITUT DES

 TECHNIQUES

 ECONOMIQUES ET

 INFORMATIQUES PRIVE.

SIGLE: I.T.E.I.P
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

عمر بلغريب

75 شالع بلحس مة مكاتب بالطلس 

بلطابق بلثالث بملكأب 21، 30000، 

فاس بملغرب

 INSTITUT DES TECHNIQUES

 ECONOMIQUES ET

 INFORMATIQUES(PRIVE. SIGLE:

I.T.E.I.P شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلجيش بمللكي بملدينة بلجديدة 

 PLATINIUM مكأب 32 عمالة

بلطابق 2 فاس. - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72033

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 INSTITUT DES TECHNIQUES

 ECONOMIQUES ET

 INFORMATIQUES(PRIVE.(SIGLE:

.I.T.E.I.P

مدلسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لأحضير لالمأحانات.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلجيش بمللكي بملدينة بلجديدة مكأب)
 2 بلطابق) (PLATINIUM عمالة) (32

فاس.)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بمطافي) مريم  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمطافي  مريم  بلس دة 
 1 بلزه ل) شالع  هربن  (189 لقم)

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بمطافي  مريم  بلس دة 
 1 بلزه ل) شالع  هربن  (189 لقم)

30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
لقم) تحت  (- بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

.2026/2022
256I

SOBEGEST

LE MANZIL BELDI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC
LE MANZIL BELDI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 منطقة 
دلب بلحمام س دي تي ب مربكش - 

20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129273
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (17
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MANZIL BELDI

مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

)إيجال) بلأجالية) بلعمل ات  إدبلة 

بلرياض(..

 27 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تي ب) س دي  بلحمام  دلب  منطقة 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 ISABELLE CLAUDE بلس دة)

 100 حصة بق مة) (AUBERT( :( 100

دلهم للحصة.

حصة) (100 (: بلس د سع د كامي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 ISABELLE CLAUDE بلس دة)

AUBERT)عن بنه)ب()فرنسا))

02700)فرنسا فرنسا.

عن بنه)ب() كامي  سع د  بلس د 

02700)فرنسا فرنسا. فرنسا))

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() كامي  سع د  بلس د 

02700)فرنسا فرنسا فرنسا))

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139803.

257I

شركة جهاد بملحاسب

شركة ن ن ك ش.م.م - ش  

Sté N N K S.A.R.L AU 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

شركة جهاد بملحاسب
بلرقم 02 عمالة ن اس شالع بحمد 

بلط ب بنه مة بملدينة بلجديدة 
تسفي، 26000، تسفي بملغرب

 Sté   شركة ن ن ك ش.م.م - ش
N N K S.A.R.L AU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلدبخلة لقم 130 حي عزيب بلدلعي 
بسفي 26000 بسفي بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
13239

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
شركة) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)
 Sté N N K -)ش  ) ن ن ك ش.م.م)

.S.A.R.L AU
غرض بلشركة بإيجاز):)بلته ئة)

بلأجالة   بلأمث ل)
إعادة تد ير بلنفايات

تعما2 تخرى
بالسأيربد   بلأصدير

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
حي عزيب بلدلعي) (130 بلدبخلة لقم)

بسفي)26000)بسفي بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بملانع) بملصطفى  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بملصطفى بملانع عن بنه)ب()
حي عزيب) (130 تجزئة بلدبخلة لقم)

بلدلعي)26000)تسفي بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بملصطفى بملانع عن بنه)ب()
حي عزيب) (130 تجزئة بلدبخلة لقم)

بلدلعي)26000)تسفي بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بآسفي بأاليخ)

2022)تحت لقم)----.
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DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 SOCIETE MRAKNA
 LOQMANE DE TRAVAUX

DIVERS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

لقم 6، بلشقة 2، بلطابق بلثاني، 
زنقة بلجزبئر، بملدينة بلجديدة،، 

30000، فاس بملغرب
 SOCIETE MRAKNA LOQMANE
DE TRAVAUX DIVERS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
م الي عبدهللا طريق بيم زبل 

مقاطعة سايس - 30000 فاس 
بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.60375
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)19)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»شالع م الي عبدهللا طريق بيم زبل)
فاس) (30000 (- سايس) مقاطعة 
»د بل ب بد ي سف ب الد) إلى) بملغرب«)

بلط ب)-)30000)فاس بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2028.
259I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

OUTLET CITY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102، 30000،
FES MAROC

OUTLET CITY شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكاتب 
بلصفاء بلطابق بلرببع مكأب لقم 

28 طريق صفر  شالع م الي لش د 
فاس - 30050 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72039

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (31
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OUTLET CITY
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
للمالبس) محلي   تصدير  9 ع 

بملحب كة.
مكاتب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلصفاء)بلطابق بلرببع مكأب لقم)28 
طريق صفر  شالع م الي لش د فاس)

- 30050)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
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بلس دة بسمة قل بي):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

500)حصة) (: بلس دة غ ثة قل بي)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() قل بي  بسمة  بلس دة 
فرنسا)75000)باليس فرنسا.

بلس دة غ ثة قل بي عن بنه)ب()28 
بلطابق) (18 شقة) بريست ج ا  تجزئة 
فاس) (30010 ملعب بلخ ل فاس) (5

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() قل بي  بسمة  بلس دة 

فرنسا)75000)باليس فرنسا
بلس دة غ ثة قل بي عن بنه)ب()28 
بلطابق) (18 شقة) بريست ج ا  تجزئة 
فاس) (30010 ملعب بلخ ل فاس) (5

بملغرب
عن بنه)ب() قل بي  نسرين  بلس دة 
 3 طابق) ماللمي  زنقة  (10 بلعن بن)
فا2 فل لي بلدبل بلب ضاء) (10 شقة)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5225.
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FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

ROMASSE SUPPLY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ROMASSE SUPPLY شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي م الي 
عبدهللا زنقة 199 لقم 12ـ16 عين 

بلشق - 20000 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.226611

بلعام) بلجمع  بمقأ�سى 

بلحد د) بإلقأضاء ) بإلسأثنائ  عند 

بملخ لة) بلصالح ات  على  بملفر ضة 

تبل غ) محل  بملخابرة    محل  لهم 

بلعق د   بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

-(:

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)283905.

262I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

AGROINDNOR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER بملغرب

AGROINDNOR SARL شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 ح مة 

ب الد مسع د ب تزئة لقم 27 بلطابق 

بالل�سي بص ال - 90050 بص ال 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.693

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 17)غشت) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) (AGROINDNOR SARL
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

ب الد) ح مة  (27 بإلجأماعي) مقرها 

بلطابق) (27 لقم) تزئة  ب  مسع د 

بص ال) (90050 (- بص ال) بالل�سي 

:)نقص حاد في لقم) بملغرب نت جة 2)

بملعامالت.

 27 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    

لقم) تجزئة  ب  مسع د  ب الد  ح مة 

 90050 (- بلطابق بالل�سي بص ال) (27

بص ال بملغرب.)

  عين:

بلدكالي  ) بلهادي  عبد  بلس د)ة()

ب الد بملهدي دبئرة بق بس) عن بنه)ب()

بص ال) بلغر9 ة  حد  ق ادة  بريش 

)ة() كمصفي) بملغرب  بص ال  (90050

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

 27 (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

 27 ح مة ب الد مسع د ب تزئة لقم)

بلطابق بالل�سي بص ال

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (13 بأاليخ) بالبأدبئ ة باص لة 

2022)تحت لقم)159.

263I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

AQUAESKI MAROC SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER بملغرب

AQUAESKI MAROC SARL شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 21 بلغابة 

بلدبل ماس ة بلسعادة تجزئة لفم 

112 بلطابق لقم 1 طنجة - 90000 

طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.80177

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 18)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 AQUAESKI MAROC SARL
دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 
بلغابة) (21  عن بن مقرها بإلجأماعي)
لفم) تجزئة  بلسعادة  بلدبل ماس ة 
 90000 (- 1)طنجة) بلطابق لقم) (112
:)عدم  ج د) طنجة بملغرب نت جة 2)

صفقات مر9حة.
  حدد مقر بلأصف ة ب)21)بلغابة)
لفم) تجزئة  بلسعادة  بلدبل ماس ة 
 90000 (- 1)طنجة) بلطابق لقم) (112

طنجة بملغرب.)
  عين:

بلبر زي  ) بلع ا�سي  بلس د)ة()
شالع) نرجس  (2 بلبربنس) عن بنه)ب()
طنجة) (21 لقم) بلدبل ماس ة  بلغابة 
)ة() بملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
 21 (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 
بلغابة بلدبل ماس ة بلسعادة تجزئة)

لفم)112)بلطابق لقم)1)طنجة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (19 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10112.

262I

CAM

SYNA INDUSTRIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

SYNA INDUSTRIE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 271 
بلزنقة 17 بلحسن ة 1 - 28810 

بملحمدية بملغرب
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تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
31527

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SYNA (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.INDUSTRIE
مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

إنشاءبت معدن ة.
إنشاءبت) ت   تعما2  مقا 2 

مخألفة..
 271 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 28810  -  1 بلحسن ة) (17 بلزنقة)

بملحمدية بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عبد بللط ف حر�سي):)250 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلهدبجي) بدليس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: ب قصة) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلهدبجي) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
حر�سي) بللط ف  عبد  بلس د 
 39 لقم) بلرحاحلة  د بل  عن بنه)ب()

28810)بملحمدية بملغرب.
بلس د بدليس بلهدبجي عن بنه)ب()
 28810  1 بلحسن ة) (2 بالنالة) (323

بملحمدية بملغرب.
عن بنه)ب() ب قصة  محمد  بلس د 
 28810 يخلف) بني  مغ ث  بني  د بل 

بملحمدية بملغرب.
بلس د ي سف بلهدبجي عن بنه)ب()
 28810  25 لقم) بلرحاحلة  د بل 

بملحمدية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ي سف بلهدبجي عن بنه)ب()

 28810  25 لقم) بلرحاحلة  د بل 

بملحمدية بملغرب

حر�سي) بللط ف  عبد  بلس د 

 39 لقم) بلرحاحلة  د بل  عن بنه)ب()

28810)بملحمدية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1937.
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THE RIGHT POINT

INARA LOTISSEMENT

إعالن مأعدد بلقربلبت

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 29 ETAGE

 3( BUREAU( N°( 5،( 20000،

CASABLANCA MAROC

INARA LOTISSEMENT)»شركة)

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 35 بالجأماعي:) مقرها   عن بن 

شالع س دي عبد بلرحمان س ا2)-)-)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي:)

.286137

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)31)غشت)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

 INARA من) بلشركة  تسم ة  تغ ير 

AH SYNDIC(إلى(LOTISSEMENT

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

ت س ع نشاط بلشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

 INARA من) بلشركة  تسم ة  تغ ير 

AH SYNDIC(إلى(LOTISSEMENT

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

(: بلشركة  إضافة) نشاط  ت س ع 

من) ن ع  بملشتركة ري  بمللك ة  نقابة 

بإلدبلة بلعامة للنقابة بما في) بملباني:)

ذلك بإلدبلة بإلدبلية،) تنف ذ ق بعد)

على) بملشتركة،) بلحفاظ  بمللك ة 

تخرى) مهمة  بملشتركة،) تي  برجزبء)

تأعلق بحرف بلنقابة)-جم ع برنشطة)

»إدبلة) باسم) بملعر فة  بلخدم ة 

)تقديم بلخدمات للعقالبت) بملربفق«)

بملش لة) ذلك  في  بما   شاغليها،)

بلطاقة) مجاالت  في   بملساعدة،)

بملأعددة  بلخدمات)  بلأقن ات 

بلفن ة) بملأعددة  بإلدبلة  بلص انة 

ذلك) في  بما  بلعقالية،) للمجمعات 

بلشركة  شربء) إعادة) مطاعم 

معدبت) بلخص ص  على  جه  ب ع 

بملكاتب  شربء) بلكمب  تر  معدبت 

ثالثة) تطربف  عن  ن ابة  بلخدمات 

بلعقالبت) قطاعات  في  ذلك  إلى   ما 

بلأجالية  بلأجالية  بلسكن ة)-)إدبلة)

بملمألكات،) إدبلة  بلعامة،) بلخدمات 

برعما2 بلجديدة  ص انة بلترك بات)

بلأخط ط) بلأط ير،) بلفن ة،)

بلتشط بات،) )تعما2   بلص انة)

بملأحركة،) بملصاعد  بلساللم 

بملغاسل،)بلسباكة،)بلكهر9اء،)بلأبريد)

بلك نسيرج،) (- إلخ.()  بلأك  ف،)

بستنة) بملباني  ص انتها،) تنظ ف 

بملساحات بلخضربء،)برمن،)بلحربسة)

-)بقأناء)جم ع بملمألكات بلحضرية ت )

بلريف ة،)بملبن ة ت  غير بملبن ة،)بهدف)

إعادة ب عها كما هي ت  بعد بلأح يل ت )

بلأقس مات ت  بإلنشاءبت)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31905.

266I

كال ماينت شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

بلشريك  بحد

وهبي ديجيطال اسيست
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

كال ماينت شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك  بحد

لقم 10 فضاء لياض فاس شالع 
اللة عيشة بلطابق بلرببع بملكأب 21 

فاس، 30000، فاس بملغرب
 هبي ديج طا2 بسيست شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 22 شالع 
محمد بلسال ي فاس بملغرب 30000 

فاس بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.59821

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 10)غشت) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
ديج طا2) بل ح د  هبي  بلشريك 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بسيست 
 22 بإلجأماعي) دلهم  عن بن مقرها 
بملغرب) فاس  بلسال ي  محمد  شالع 
(: (2 نت جة  بملغرب  فاس  (30000

بنخفاض بملب عات   تاخر بالدبء.
  حدد مقر بلأصف ة ب)22)شالع)
محمد بلسال ي فاس بملغرب)30000 

فاس بملغرب.)
  عين:

بمين  هبي   عن بنه)ب() بلس د)ة()
 1 37)زنقة ل ما شالع  هربن بلزه ل)
فاس بملغرب كمصفي) (30000 فاس)

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3651.

267I



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19436

محمد بالخضر

كوما بلومب
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

محمد بالخضر

تمالة، 12000، تمالة بملغرب

ك ما بل مب شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة لقم 

2 بلطابق بلل 2 بقامة قادل مرس 

بلخير تمالة - 12000 تمالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

137387

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ك ما) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بل مب.

نجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تملن  م

بلأجالة  بلأ زيع

بشغا2 بلبناء)

)تعما2 مأن عة ت  إنشاءبت

عن بن بملقر بالجأماعي):)شقة لقم)

مرس) قادل  بقامة  بلل 2  بلطابق  (2

بلخير تمالة)-)12000)تمالة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: هاشمي) بحمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() هاشمي  بحمد  بلس د 
تجزئة بلكل ةعمالة)06)شقة)06)تمالة)

12000)تمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() هاشمي  بحمد  بلس د 
تجزئة بلكل ةعمالة)06)شقة)06)تمالة)

12000)تمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1920.
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CAM

TEAM JAIJI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

TEAM JAIJI شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 271 
بلزنقة 17 بلحسن ة 1 - 28810 

بملحمدية بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
21529

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TEAM(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.JAIJI
غرض بلشركة بإيجاز):)تاجر

يق م) بلذي  بل س ط  ت   بلأاجر 
باالسأيربد  بلأصدير.

نقل بلبضائع ن ابة عن بلغير.

 271 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 28810  -  1 بلحسن ة) (17 بلزنقة)

بملحمدية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: جايجي) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() جايجي  محمد  بلس د 
دي ل بلكرم بلزنقة)7)لقم)28 28810 

بملحمدية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() جايجي  محمد  بلس د 
دي ل بلكرم بلزنقة)7)لقم)28 28810 

بملحمدية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1938.
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ANDERSEN CONSULTING

AZIZA YASMINA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

AZIZA YASMINA SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 19 زنقة 

بلجبهة بل طن ة بلطابق بلسفلي - 

90000 طنجة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2795

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (06 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

)ة()سك نة بلعربقي) تف يت بلس د)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (6.102

)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (36.000

لش د بلعربقي بأاليخ)06)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257909.
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ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO

1 SA

شركة بملساهمة

لفع لتسما2 بلشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC

 GREENPOWER(MOROCCO 1

SA شركة بملساهمة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية شالع 

 جدة  شالع طانطان بقامة بيرال 

ب فيسيناس بلطابق 12 بلشقة لقم 

60 - 90000 طنجة بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.81871

بلعام) بلجمع  بمقأ�سى 

شتنبر) (08 في) بملؤلخ  بإلسأثنائي 

بلشركة) لتسما2  لفع  تم  (2022

دلهم«) (21.000.000« قدله) بمبلغ 

إلى) دلهم«) (5.000.000« من) تي 

طريق) عن  دلهم«) (26.000.000«

بلشركة) دي ن  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257910.

271I



19437 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

CABINET RAMI EXPERTISE

CONSULTATION MKLS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés, Maroc

CONSULTATION MKLS شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 
لقم 19 بلطابق بلرببع مكاتب م الي 

سل مان شالع سان ل يس جانب 
زبزب. - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72001

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONSULTATION MKLS

دلبسات) (: بإيجاز) غرض بلشركة 

 تصم مات م بقع بإلنترنت ت  غيرها..

مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق بلرببع مكاتب م الي) (19 لقم)

سل مان شالع سان ل يس جانب زبزب.)

- 30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د بلمجد ب محمد)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلمجد ب محمد عن بنه)ب()

كندب)11290)-)كندب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بلمجد ب محمد عن بنه)ب()

كندب)11290)-)كندب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2013.
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NADEK CONSULTING

لوجامبور
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8، 93000، TETOUAN

MAROC

ل جامب ل شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بزل  

لقم 1 قيسرية بسم هللا لقم 17 

تط بن - 93000 تط بن بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22865

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 29)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) ل جامب ل  بل ح د  بلشريك 

دلهم  عن بن) (50.000 لتسمالها)

 1 لقم) بزل   شالع  بإلجأماعي  مقرها 

(- تط بن) (17 قيسرية بسم هللا لقم)

(: (2 نت جة  بملغرب  تط بن  (93000

ك ف د)19 

شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

بزل  لقم)1)قيسرية بسم هللا لقم)17 

تط بن)-)93000)تط بن بملغرب.)

  عين:

بلهر �سي  ) محمد  بلس د)ة()

عن بنه)ب()شالع بلحسن بلثاني بل ك)

تط بن) (21 بلشقة) (5 بلطابق) ب 

)ة() تط بن بملغرب كمصفي) (93000

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (16 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2551.
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NADEK CONSULTING

انبوكسهاوس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8، 93000، TETOUAN

MAROC

بنب كسها س شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

محمد بلخربز لقم 287 طابق 1 لقم 

2 تط بن - 93000 تط بن بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22795

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 02)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لتسمالها) مبلغ  بنب كسها س 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

لقم) بلخربز  محمد  شالع  بإلجأماعي 

287)طابق)1)لقم)2)تط بن)-)93000 

تط بن بملغرب نت جة 2):)ك ف د)19.

شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

محمد بلخربز لقم)287)طابق)1)لقم)2 

تط بن)-)93000)تط بن بملغرب.)

  عين:
بلس د)ة()عمر بلحناش   عن بنه)ب()
شالع محمد بلخربز زنقة بالقدبم لقم)
بملغرب) تط بن  (93000 تط بن) (22

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2690.
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AMOURI CONSULTING

APHYSEM
إعالن مأعدد بلقربلبت

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
APHYSEM »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: فاس 17 
شالع بلحس مة بطلس فاس 30000 

فاس بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.16257

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 01)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بمل بفقة على بلأبرع بارسهم
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين مدير مساعد
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديث بلنظام برسا�سي للشركة
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
بمل بفقة على بلنظام برسا�سي) مايلي:)

بملحدث  بعأماده
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

صالح ات بلشكل ات
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
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بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بمل بفقة على بلأبرع بارسهم

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين مدير مساعد

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تحديث بلنظام برسا�سي للشركة

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) بند 
بمل بفقة على بلنظام برسا�سي) مايلي:)

بملحدث  بعأماده
بند لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

صالح ات بلشكل ات
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5137.
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE

INWARE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS  920
 APPT(N°1(CYM(RABAT،(10000،

RABAT MAROC
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (INWARE

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 ,2  عن بن مقرها بإلجأماعي لقم:)
زنقة عناب ة،)قطاع)1،)حي بلرياض)–)

بلر9اط)-)-)10100)بلر9اط بملغرب
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي):)

163131
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.INWARE

:)بلأجالة  ) غرض بلشركة بإيجاز)
بالستربد   بلأصدير.)

بملنأجات) ت زيع  شربء) 9 ع   
بملعل مات ة.

.
 ,2 لقم:) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة عناب ة،)قطاع)1،)حي بلرياض)–)

بلر9اط)-)-)10100)بلر9اط بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ح مالك) زينب  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة زينب ح مالك عن بنه)ب()
زنقة) (1 بلغرفة) تجزئة  (2 بربنص)
12لقم)2)ط)1)طنجة)90000)طنجة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة زينب ح مالك عن بنه)ب()
زنقة) (1 بلغرفة) تجزئة  (2 بربنص)
12لقم)2)ط)1)طنجة)90000)طنجة)

بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

.D129273(2022)تحت لقم
276I

AL ASSASSE AFFAIRES

MERDIVEN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
بلشقة 5 ت بلعمالة 15 بلطابق بلثاني 
زنقة سب  بملدينة بلجديدة مكناس، 

MEKNES MAROC ،775
MERDIVEN شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل لقم 

06 تجزئة بلناصرية بلزله ن ة - 
50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57267

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MERDIVEN

-بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالملن  م

بالشغا2 بملخألفة   بشغا2 بلبناء

بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

لقم)06)تجزئة بلناصرية بلزله ن ة)-)

50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د عمر بلبشير):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عمر بلبشير عن بنه)ب()لقم)

6)تجزئة بلنصيرية بلزله ن ة)50000 

مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عمر بلبشير عن بنه)ب()لقم)

6)تجزئة بلنصيرية بلزله ن ة)50000 

مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3502.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

» شونجي مراكش أنترنسيونال 
كنسولتينك« - »ش.م.أ.ك«

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شالع س دي عبد بلرحمان 

بلشقة 1، 20200، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

» ش نجي مربكش تنترنس  نا2 

كنس لأينك« - »ش.م.ت.ك« شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 10 زنقة 

بلحرية بلطابق بلثالث شقة لقم 5 - 

0000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.202693

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 غشت) (29 في) بملؤلخ 

تنترنس  نا2) مربكش  ش نجي  (« حل)

شركة) »ش.م.ت.ك«) (- كنس لأينك«)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم)
زنقة) (10 بإلجأماعي) مقرها   عن بن 

 -  5 بلحرية بلطابق بلثالث شقة لقم)

نت جة) بملغرب  بلب ضاء) بلدبل  (0000

لصع 9ات في بالسأمربل في بلعمل.

  عين:

بلس د)ة()غ تيي ج ل سيرج إيڤ)
ش مان د  ال ب النري) (3   عن بنه)ب()

)ة() ش نجي فرنسا كمصفي) (72560

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
10)زنقة) 2022) في) 15)شتنبر) بأاليخ)

 -  5 بلحرية بلطابق بلثالث شقة لقم)

0000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839638.

278I
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ASMAA MEDIA GROUP

BARTI SUD
إعالن مأعدد بلقربلبت

ASMAA MEDIA GROUP

شالع صه ب بلر مي بل ك 39 بلرقم 

20 بلبرن �سي بلب ضاء، 20000، 

بلب ضاء بملغرب

BARTI SUD »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: قصر تا ز 

بلرصاني   تا ز - - بلرش دية بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.10301

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 31)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

بلذي) حصص:) تف يت  لقم  قربل 

ينص على مايلي:)تف يت)1000)حصة)

من طرف بلس د لعنايا سل م لفائدة)

بلسد ظريف بل اس)

بلذي) مسير:) بسأقالة  لقم  قربل 

بلس د) بسأقالة  مايلي:) على  ينص 

لعنايا سل م من تس ير بلشركة

بلذي) (: مسير) تسم ة  لقم  قربل 

بلس د) تسم ة  مايلي:) على  ينص 

ظريف بل اس كمسير لشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

6:)بلذي ينص على) بند لقم بلبند)

للحصص) بلجديد  بلأقسي م  مايلي:)

بالجأماع ة)

7:)بلذي ينص على) بند لقم بلبند)

مايلي:)بلأقس م بلجديد لرتسما2)

بند لقم بلبند)12:)بلذي ينص على)

مايلي:)تسم ة بملس ير بلجديد للشركة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 22 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)792.
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CANOCAF SARL

FORMET GLOBE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC
FORMET GLOBE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة سل بن - 62702 بلناظ ل 
بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.23837
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 20)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

خاميس بلحجامي كمسير آخر
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)2260.
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IBRA MANAGEMENT

VICIA GROUPE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
VICIA GROUPE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بل فاق لقم 1335 بل ك Bبلع  ن - 
70000 بلع  ن بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.22611

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (2.900.000«

 3.000.000« إلى) دلهم«) (100.000«

تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم«)

نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2863.

281I

مكأب بالسأاذ زبهدي عبدبلعزيز م ثق

SIF-NASR

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

مكأب بالسأاذ زبهدي عبدبلعزيز 

م ثق

بلدبل بلب ضاء شالع 2 مالس زنقة 

بمستردبم عمالة 6 بلرقم 6 - بلطابق 

2، 20290، بلدبل بلب ضاء بملغرب

SIF-NASR »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلدبل 

بلب ضاء 77 زنقة محمد سم حة 

بلطابق 10 لقم 57 - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.552757

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تقرل) (2022 ي ل  ز) (29 في) بملؤلخ 

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة مع)

بلشكل) تغ ير  (- بلقان ن:) مقأض ات 

بلقان ني للشركة)

-)تح يل بملقر بالجأماعي للشركة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836922.

282I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE WIBRO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
إغالق فرع تابع لشركة تجالية ي جد)

مقرها بالجأماعي باملغرب

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

STE WIBRO »شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلطابق 
برل�سي بلعمالة لقم 112 تجزئة عين 
بلسمن طريق عين بلشقف - 30000 

فاس بملغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجالية 
ي جد مقرها بالجأماعي باملغرب«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.55015
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل) (2022 شتنبر) (21 في) بملؤلخ 
 STE WIBRO(إغالق فرع تابع لشركة
بملحل) في  عن بنه  -) بلكائن  تسم أه)
لياض) (298 لقم) بلعمالة  (2 لقم)
(- بل اسمين س طريق عين بلشقف)

30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2035.
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NORTHERN FINANCIAL DIAGNOSTIC

 INSTITUT GENOMIC 
 PRIVE DES SCIENCES DE LA

SANTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 NORTHERN FINANCIAL
DIAGNOSTIC

 RUE CHIKOFSKI ET SAYED
 QOTB RESIDENCE JOBA ETAGE
 TANGER، 90000، 12/4 N°126

TANGER MAROC
 INSTITUT GENOMIC PRIVE 
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 DES SCIENCES DE LA SANTE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي علي 

باي شالع الس ك ل ناس زنقة س 
لقم 27 - 90070 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130781

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (27

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 INSTITUT GENOMIC PRIVE DES

.SCIENCES DE LA SANTE

تدليس) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تك ين بملمرضين.

حي علي) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

باي شالع الس ك ل ناس زنقة س لقم)

27 - 90070)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (70 (: بلس د ياسين دليدل)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 30 (: بالدلي�سي) سف ان  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() دليدل  ياسين  بلس د 

شالع تحمد زكرياء)بل ك ب جد ل لقم)

تكادير) (80060 بلدبخلة) تمديد  (33

بملغرب.

بلس د سف ان بالدلي�سي عن بنه)ب()

بلساحل) جماعة  ب فربح  مدشر 

بلشمالي ق ادة س دي بل ماني دبئرة)

تص لة)90055)تص لة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() دليدل  ياسين  بلس د 
شالع تحمد زكرياء)بل ك ب جد ل لقم)
تكادير) (80060 بلدبخلة) تمديد  (33

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257727.
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بتمان ة  دبد

 SOCIETE AITLOT-OLIVE
SARL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

بتمان ة  دبد
 AV 79 79 شالع محمد بلخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة بلسربغنة
 SOCIETE AITLOT-OLIVE SARL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

محمد بلخامس مركز 2000 لقم 56 
- 23000 قلعة بلسربغنة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
5309

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE AITLOT-OLIVE SARL
غرض بلشركة بإيجاز):)بسأغال2  )

تس ير بملزبلع بلفالح ة)
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 56 2000)لقم) محمد بلخامس مركز)

- 23000)قلعة بلسربغنة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلدين) ن ل  بلحاج  بيت  بلس د 
 ESC B2 بلربحة) عمالة  عن بنه)ب()

23000)قلعة بلسربغنة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() كرناط  ن ب2  بلس دة 
ESC B2 23000)قلعة) عمالة بلربحة)

بلسربغنة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)18 

غشت)2022)تحت لقم)332/2022.
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PRESTACOMPTA

CHICHAOUA LANA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
بلطابق بر 2 ,تجزئة بملسيرة لقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشا ة

21000، شيشا ة بملغرب
CHICHAOUA LANA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بملحمدي شيشا ة - 21000 شيشا ة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2197

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CHICHAOUA LANA

-1دفع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلهاتف) (, بلكهر9اء) (, بملاء) بيصاالت 

 بلضربئب  بلأكل ف

-2)تح يل برم ب2.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملحمدي شيشا ة)-)21000)شيشا ة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 60.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 300 (: ل ديني) خديجة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

برمغالي) بلحم د  عبد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (300 (:

للحصة.

 300 (: ل ديني) خديجة  بلس دة 

بق مة)100)دلهم.

(: برمغالي) بلحم د  عبد  بلس د 

300)بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة خديجة ل ديني عن بنه)ب()

شيشا ة) (353 بلرقم) بلنصر  حي 

21000)شيشا ة بملغرب.

برمغالي) بلحم د  عبد  بلس د 

عن بنه)ب()د بل دبل �سي بمبالك بمحمد)

شيشا ة) (21000 شيشا ة) بلدل ل 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة خديجة ل ديني عن بنه)ب()

شيشا ة) (353 بلرقم) بلنصر  حي 

21000)شيشا ة بملغرب

برمغالي) بلحم د  عبد  بلس د 

عن بنه)ب()د بل دبل �سي بمبالك بمحمد)

شيشا ة) (21000 شيشا ة) بلدل ل 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بامنأان ت  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)323/2022.
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cherkaouaudit

REDA BETON

إعالن مأعدد بلقربلبت

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er(etage، 90010،

tanger maroc

REDA BETON »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

عبدهللا فخال لقم 735 طريق بزلة 

ك ل متر 2 - - تط بن بململكة بملغر9 ة.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.7133

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (21 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

 100.000 لفع لتس ما2 بلشركة من)

بإجربء) دلهم  (3.000.000 إلى) دلهم 

بملحددة) بلشركة  دي ن  مع  مقاصة 

بملقدبل   بملسأحقة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلقاسم) تب   بلس د  إسأقالة  قب 2 

ت ف ق كمسير للشركة)

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

ت ف ق) بلكريم  عبد  بلس د  تع ين 

كمسير جديد    ح د للشركة)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)15-7-6:)بلذي ينص على)

مايلي:)تغ ير لتس بملا2   بملسير.)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ن  ) (28 بأاليخ) بأط بن  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1287.
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 MANARAT AL MAGHREB
PRIVE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM(RABAT، 10000،

RABAT MAROC

 MANARAT AL MAGHREB PRIVE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم: 2, 
زنقة عناب ة، قطاع 1، حي بلرياض 

– بلر9اط - - 10100 بلر9اط بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

163129

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 MANARAT AL MAGHREB

.PRIVE

غرض بلشركة بإيجاز):)•)بلأجالة،)

بلخدمات) إدبلة  بلأصدير  بالستربد   

)بلدلبسات  بلأدليب(..
 ,2 لقم:) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة عناب ة،)قطاع)1،)حي بلرياض)–)

بلر9اط)-)-)10100)بلر9اط بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د محمد شعبان):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د لش د مقص د):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() شعبان  محمد  بلس د 
135)زنقة برش د بطانة سال)11000 

سال بملغرب.
عن بنه)ب() مقص د  لش د  بلس د 
 1 بلنهضة) بلعهد حي  مجم عة  (632

بلر9اط)10210)بلر9اط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مقص د  لش د  بلس د 
 1 بلنهضة) بلعهد حي  مجم عة  (632

بلر9اط)10210)بلر9اط بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

.D129272(2022)تحت لقم
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FUTURE CONSEIL

BAOBAB CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة ي سف بن تاشفين بلطابق 

بر 2، 26100، برش د بملغرب
BAOBAB Consulting شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 
بلحرية بلطابق بلثالت بلشقة 5 - 

20120 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557255

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BAOBAB Consulting

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بإلدبلية  بلقان ن ة) بالستشالبت 

 بلضريب ة  بالجأماع ة  بملال ة
بل ساطة بملال ة  بلخبرة بملال ة.

بملال ة  بلبنك ة) بمللفات  تدبير 
بلبن ك) مع  بلقر ض   مفا ضات 
 بملؤسسات بملال ة بملحل ة  بلد ل ة.

بلأدليب  بلأأطير  بلأك ين)
 بلأ ج ه.

بإلجأماعي  بإلقأصادي) بلأدبير 
 بملالي للشركات بملغر9 ة  برجنب ة..

زنقة) (10 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 -  5 بلشقة) بلثالت  بلطابق  بلحرية 

20120)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ي نس بناني):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 9 عن بنه)ب() بناني  ي نس  بلس د 
زنقة بمام بلحرمين بلطابق)3)بملعالف)

20013)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 9 عن بنه)ب() بناني  ي نس  بلس د 
زنقة بمام بلحرمين بلطابق)3)بملعالف)

20013)بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820152.
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FICAGEST

ECRIVAIN PHANTOM AG
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
بسأمربل نشاط بلشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12، 40100 2، مربكش 

maroc
 ECRIVAIN PHANTOM AG

»شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
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بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزئة 
بملعز زية لقم 105 س دي غانم 
بلطابق بال 2 شقة لقم01 - - 

مربكش بملغرب.
»بسأمربل نشاط بلشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.101785

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل (2022 شتنبر) (21 في)  بملؤلخ 

)ما يلي:
لغم) بلشركة  حل  بعدم  قربل  (.1

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة) لتسما2  تخف ض  (.2

بمبلغ يسا ي)100.000)دلهم
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139897.
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FICAGEST

MAROC COUVER-LIT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
بسأمربل نشاط بلشركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12، 40100 2، مربكش 

maroc
MAROC COUVER-LIT »شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: ص ك ما 
لقم 1020 بسكج ل مربكش - - 

مربكش بملغرب.
»بسأمربل نشاط بلشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.27581

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل (2022 شتنبر) (21 في)  بملؤلخ 

)ما يلي:
لغم) بلشركة  حل  بعدم  قربل  (.1

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة) لتسما2  تخف ض  (.2

بمبلغ يسا ي)100.000)دلهم.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (29 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10271.
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CTH AUDIT ET CONSEIL

EXTERNSYS
إعالن مأعدد بلقربلبت

CTH AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

EXTERNSYS »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 78 شالع 

بملقا مة بلطابق 1 مكأب لقم 
12 بلدبل بلب ضاء - 20360 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.522627

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 12)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
(: للشركة) برسا�سي  بلنشاط  تغ ير 

بالستشالبت بإلدبلية.
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
ب ع مجم ع بلحصص بلنقدية))1000 
حصة()من طرف بلس د حم د ت ف ق)

إلى بلس د ي سف ب ح.
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بسأقالة مسير بلشركة حم د ت ف ق.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين بلس د ي سف ب ح مسير جديد)

للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحال ة) بلشركة  في  بملساهمة  تمت 
من طرف بلس د ي سف ب ح بمبلغ)
تلف) )مائة  دلهم) (100.000 قدله)

دلهم(.

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)تع ين بلس د ي سف ب ح مسير)

للشركة لفترة غير محد دة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 13 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

30027- لقم) تحت  (2022 شتنبر)

.837259
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

LAVAGE MEDITERRANEE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15، 93100،

FNIDEQ MAROC

LAVAGE MEDITERRANEE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع عبد 

بلكريم بلخطابي لقم 83, بلفن دق - 

93100 بلفن دق بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.7365

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 13)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) (LAVAGE MEDITERRANEE

دلهم  عن بن) (200.000 لتسمالها)

بلكريم) مقرها بإلجأماعي شالع عبد 

بلخطابي لقم)83,)بلفن دق)-)93100 

عدم) (: (2 نت جة  بملغرب  بلفن دق 

تحق ق بلهدف بالجأماعي.

  حدد مقر بلأصف ة ب شالع عبد)

(- بلفن دق) (,83 بلكريم بلخطابي لقم)

93100)بلفن دق بملغرب.)

  عين:

بملزكلدي) م نة  بلس د)ة()

 51001 بلسط ط    عن بنه)ب()سبأة)

سبأة بسبان ا كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2008.
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بلعبدال ي لالشغا2 بملحاسبت ة

 STE FOUMUSTRAV
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بلعبدال ي لالشغا2 بملحاسبت ة

عمالة ن م ديا شالع محمد بلخامس 

بلطابق 2بلشقة3 تازة، 35000، تازة 

بملغرب

 STE FOUMUSTRAV SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بني خالد 

جماعة مس لة - 35000 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6711

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FOUMUSTRAV SARL AU

بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء- ب   بملخألفة  -بالشغا2 

بلأنظ ف.

:)بني خالد) عن بن بملقر بالجأماعي)

جماعة مس لة)-)35000)تازة بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بلزله ني مصطفى):)1.000 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

مصطفى) بلزله ني  بلس د 
 51 لقم) بملرين ين  حي  عن بنه)ب()

35000)نازة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
مصطفى) بلزله ني  بلس د 
 51 لقم) بملرين ين  حي  عن بنه)ب()

35000)تازة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)262.
292I

FIDUTRACO CONSULTING

HAND MAY GRAPHIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

Hand May Graphique شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 2 زنقة 

بلصن 9ر بلشقة 12 بلطابق بلرببع - 

20130 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.252529
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 ي ل  ز) (01 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 Hand May بل ح د) بلشريك  ذبت 
Graphique)مبلغ لتسمالها)100.000 
 2 بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
بلطابق) (12 بلشقة) بلصن 9ر  زنقة 
بلرببع)-)20130)بلدبلبلب ضاء)بملغرب)

نت جة 2):)عدم مرد دية نشاطها.

بقامة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
حي) لس  2  زنقة  (1 شقة) زينب 
بلدبلبلدبلبلب ضاء) (- (- بملستشف ات)

بملغرب.)
  عين:

عزلي) ن لبلدين  بلس د)ة()
 1 شقة) زينب  بقامة  عن بنه)ب()   
(- بملستشف ات) حي  لس  2  زنقة 
)ة() كمصفي) بملغرب  بلدبلبلب ضاء)

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)831767.
295I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

STE UNIVERS WATER SAIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
 STE UNIVERS WATER SAIS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 20E عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

بملنزه سايس طريق س. بحربزم 
قطعة 1E20 - 30060 فاس بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.56823
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 23)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 STE UNIVERS بل ح د) بلشريك 

WATER SAIS)مبلغ لتسمالها)20.000 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي لقم)

بحربزم) بملنزه سايس طريق س.) (20E

فاس بملغرب) (1E20 - 30060 قطعة)

نت جة 2):)عدم تحق ق بلهدف بلدي)

تأسست من تجله بلشركة.

 20E(حدد مقر بلأصف ة ب لقم  
بملنزه سايس طريق س.)بحربزم قطعة)

1E20)فاس)30060)فاس بملغرب.)
  عين:

بدل الندلي   عن بنه)ب() بلس د)ة()
ل  ه) ب   (32160 لك 9رت ف) زنقة  (5
)ة() كمصفي) فرنسا  ب ل  ه  (32160

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
 20E(بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)لقم
بملنزه سايس طريق س.)بحربزم قطعة)

1E20
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2029.

296I

GENERAL DE COMPTABILITE

MR SHEEP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شالع محمد بدي لي مكاتب زالغ 
بلطابق بلأاني بلرقم 5 فاس، 

30000، فاس بملغرب
MR SHEEP شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل تية 
فأخا ي ت محضيت عمالة إفربن - 

30000 ت محضيت بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1565
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2021 تبريل) (06
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 MR (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SHEEP

ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
برضاحي  لح م برضاحي.

د بل تية) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
(- إفربن) عمالة  ت محضيت  فأخا ي 

30000)ت محضيت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: سالة) ح دير  بن  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
إدلي�سي) زياني  علي  م الي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة بن ح دير سالة عن بنه)ب()
صفر ) طريق  (2 تجزئة  فاء) (523

نرجس)30000)فاس بملغرب.
إدلي�سي) زياني  علي  م الي  بلس د 
فأخا ي) تية  د بل  عن بنه)ب()
ت محضيت) (30000 ت محضيت)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة بن ح دير سالة عن بنه)ب()
صفر ) طريق  (2 تجزئة  فاء) (523

نرجس)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (21 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2021)تحت لقم)221.
297I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

LONOTEC SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
LONOTEC SARL AU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي قطعة 

20 تجزئة تر دب نجمة بلجن ب 05 

بلطابق بلثاني - 22000 بلجديدة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19877

 07 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LONOTEC SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  ت زيع)

م بد مخألفة

)ت ليد م بد بلسباكة  بلكهر9اء

)ب ع برطعمة  بملشر 9ات بالجملة.

قطعة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 05 تجزئة تر دب نجمة بلجن ب) (20

بلجديدة) (22000 (- بلثاني) بلطابق 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د ب 9يزة ن فل):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

حي) بلس د ب 9يزة ن فل عن بنه)ب()

بلجديدة) (22000  58 بلرقم) (2 بملنال)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

حي) بلس د ب 9يزة ن فل عن بنه)ب()

بلجديدة) (22000  58 بلرقم) (2 بملنال)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)29266.

298I

CANOCAF SARL

STE NEW NADOR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC
STE NEW NADOR شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بالمل 
ص ناصد لقم 27 سل بن - 62702 

بلناظ ل بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.20853

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (08 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 STE NEW بل ح د) بلشريك  ذبت 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  (NADOR
بإلجأماعي حي) دلهم  عن بن مقرها 
(- سل بن) (27 لقم) ص ناصد  بالمل 
(- (: بلناظ ل بملغرب نت جة 2) (62702

نهاية نشاط بلشركة.
  حدد مقر بلأصف ة ب حي بالمل)
 62702 (- 27)سل بن) ص ناص د لقم)

بلناظ ل بملغرب.)
  عين:

عبد بلرحمان لكم ش) بلس د)ة()
بلخامس) محمد  شالع  عن بنه)ب()   
بلناظ ل) (62702 سل بن) (01 لقم) (5

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)2262.
299I

بئأمان ة زهير

DABACHI CASH
إعالن مأعدد بلقربلبت

بئأمان ة زهير
زنقة ببن عائشة عمالة باليس 

بلطابق بلأالت مكأب لقم 11 ك ليز 
مربكش، 20000، مربكش بملغرب
DABACHI CASH »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: س دي 
ب لعبادب طريق بن صالح لقم 1 
مدينة - 20000 مربكش بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.120983
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 21)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
بلحصص) ب ع  عقد  حسب  مايلي:)
بأاليخ) بملؤلخ  بإلجأماع ة 
16/09/2022)  بملسجل بمربكش في)
باع بلس د ن ل بلدين) (17/09/2022
500)حصة إجأماع ة للس د) ت ف ق)

بدليس بإلدلي�سي كبير.)
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
مايلي:)حسب عقد ب ع بملؤلخ بأاليخ)
16/09/2022)  بملسجل بمربكش في)
17/09/2022)باع بلس د عبد بلرزبق)
بلساخي)500)حصة إجأماع ة للس د)

بدليس بإلدلي�سي كبير.)
على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 
مايلي:)  تبعا لقربل بلشريك بل ح د،)
بأاليخ) بدليس بإلدلي�سي كبير  للس د 
بمربكش) بملسجل    (21/09/2022
بلأعديالت) تمت  (23/09/2022 في)
بلأ زيع بلجديد للحصص) ت-) بلأال ة:)
بإلجأماع ة بلس د بدليس بإلدلي�سي)
كبير)1000حصة إجأماع ة ب-)تغ ير)
بلقان ني للشركة من شركة) بلشكل 

شركة) إلى  محد دة  مسؤ ل ة  ذبت 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت شريك)

قب 2 إسأقالة بلس د ن ل)  ح د ت-)

بلدين ت ف ق كمسير سابق للشركة)

  تع ين بلس د بدليس بإلدلي�سي كبير)

مس ير  ح د للشركة ملدة غير محددة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلشكل بلقان ني للشركة

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحصص بإلجأماع ة

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

لتسما2 بلشركة

على) ينص  بلذي  (:15 لقم) بند 

مايلي:)تس يربإلدبلة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10311.

500I

Valoris Partners

BEKO FOOD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi، 20410،

casablanca maroc

BEKO FOOD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 59، شالع 

بلزلقط ني بلطابق بلسادس لقم 18 

- 20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557273

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BEKO (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.FOOD
غرض بلشركة بإيجاز):)

*)تشغ ل كاف تريا  مطعم  مخبزة)
  مأجر بلحل يات)

شربء) 9 ع  بسأيربد  تس يق) (* (
جم ع)  تمث ل  تصن ع  ت زيع 
بملطاعم) بقطاع  بملأعلقة  بملنأجات 

 برغذية بشكل عام)؛
)*)شربء،)ب ع  ت زيع  عرض جم ع)
بملنأجات  بملشر 9ات  بل جبات)
بلجاهزة  بلسند يشات  بلسلطات،)
 بشكل عام جم ع بملنأجات بملأعلقة)

بمجا2 برغذية)؛.
عن بن بملقر بالجأماعي):)59،)شالع)
بلزلقط ني بلطابق بلسادس لقم)18 

- 20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس د تسامة بقا2)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د صف بن بقا2):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د تسامة بقا2 عن بنه)ب()بير )
س تي عمالة ه شقة)1)ه)05)بلب ضاء)

20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() بقا2  صف بن  بلس د 
 1 بلطابق) (10 شقة) (21 عمالة)
فضائات بملح ط ت الد) (18 مجم عة)
 27223 بلب ضاء) بلن بصر  عز ز 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بقا2  صف بن  بلس د 
 1 بلطابق) (10 شقة) (21 عمالة)
فضائات بملح ط ت الد) (18 مجم عة)
 27223 بلب ضاء) بلن بصر  عز ز 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820169.
501I

CABINET ELKHALFI

»ROVAC CONSTRUCTION«
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT(AMMAR(Sidi(bennour،

24350، Sidi(bennour(Maroc
 »ROVAC CONSTRUCTION«

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 06 
بلطابق 02 شالع عال2 بن عبدهللا 
س دي بن ل 22350 س دي بن ل 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3201

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.»ROVAC CONSTRUCTION«
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي)
بعما2 ت  تشي د مأن عة.

 06 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بن عبدهللا) شالع عال2  (02 بلطابق)
بن ل) س دي  (22350 بن ل) س دي 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بملشعل) بلس دة حل مة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة حل مة بملشعل عن بنه)ب()
22350)س دي) تجزئة فضل هللا) (21

بن ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة حل مة بملشعل عن بنه)ب()
22350)س دي) تجزئة فضل هللا) (21

بن ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بن ل  بس دي  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)179.

502I

FIDUTRACO CONSULTING

AQUAMENTIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE( ESSANAOUBER،  2

2013،(CASABLANCA(MAROC
ذبت) شركة  (AQUAMENTIS
ط ل) بملحد دة)في  بملسؤ ل ة 

بلأصف ة(
زنقة) (2  عن بن مقرها بإلجأماعي)
(- بلطابق بلرببع) (12 بلصن 9ر بلشقة)

2130)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.222769

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 تبريل) (17 بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (AQUAMENTIS
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
بإلجأماعي)2)زنقة بلصن 9ر بلشقة)12 
بلدبلبلب ضاء) (2130 (- بلطابق بلرببع)
مرد دية) عدم  (: (2 نت جة  بملغرب 

نشاطها.
زنقة) (2   حدد مقر بلأصف ة ب)
(- بلطابق بلرببع) (12 بلصن 9ر بلشقة)

20130)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()معاد خل ل   عن بنه)ب()

ليساسفة تجزئة سم غلدب لقم)1230 

)ة() بملغرب كمصفي) بلدبلبلب ضاء) (-

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837692.

503I

LA NORME SARL

LOMATRAB لومتخاب
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
خفض لتسما2 بلشركة

LA NORME SARL

 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE( HASSAN( II،( 20100،

CASABLANCA MAROC

شركة) (LOMATRAB ل مأخاب)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د

بإلجأماعي عمل ة)  عن بن مقرها 

 2 بلطابق) (3 عمالة) (3 بلزهرة تجزئة)

بلب ضاء) بلدبل  (20190  -  10 بلرقم)

بملغرب.

خفض لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)

.198687

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم) (2022 شتنبر) (13 في) بملؤلخ 

بمبلغ) بلشركة  لتسما2  خفض 

من) تي  دلهم«) (1.000.000« قدله)

»2.000.000)دلهم«)إلى)»3.000.000 

عدد) تخف ض  (: طريق) عن  دلهم«)

برسهم.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839927.

502I
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بغط طي عبد بلرحمان

BEREOUAIEL STRUCTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بغط طي عبد بلرحمان
276 زنقة ب عب د بلسلماني بلقد 

س 2 بلشطر 02 خريبكة، 25000، 
خريبكة بمللكة بملغر9 ة

 BEREOUAIEL STRUCTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 163.زنقة 
تامسنا بلطابق 3 خريبكة - 25000 

خريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7825

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BEREOUAIEL STRUCTURE
مكأب) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدلبسات.
عن بن بملقر بالجأماعي):)163.زنقة)
 25000 (- خريبكة) (3 تامسنا بلطابق)

خريبكة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بر بيل عمر):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بر بيل عمر):)1000)بق مة)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عمر  بر بيل  بلس د 
خريبكة)25000)خريبكة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() عمر  بر بيل  بلس د 
خريبكة)25000)خريبكة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)270.

505I

FIDUTRACO CONSULTING

LEYENDA CARS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Leyenda Cars شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 7 زنقة 
نص ح بلدين بلطابق 2 لقم 23 - - 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

552227
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (25
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Leyenda Cars
مقا 2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)
لنقل بلبضائع بالس البت بلتي تسا ي)
)ت  تزيد عنها

ً
حم لتها بملعأمدة)15)طنا

-)بلنقل بلبلدي.
زنقة) (7 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 -  -  23 لقم) (2 نص ح بلدين بلطابق)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 150.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلطربشن) لش د  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلطربشن) بمين  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د عماد سعد بلطربشن):)500 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د لش د بلطربشن عن بنه)ب()
زنقة بب  ح ان بلأ ح دي طابق) (13
بلدبلبلب ضاء) (- بملعاليف) (2 شقة) (2

بملغرب.
بلطربشن عن بنه)ب() بمين  بلس د 
طابق) بلخامس  محمد  شالع  (228
(- بلفدير) (3 بقامة ص ف ا) (5 شقة) (1

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلطربشن) سعد  عماد  بلس د 
بلقصر  زنقة) زنقة  زب ية  عن بنه)ب()
دب  د بلطاهري ط)1)ش1)بملعاليف)-)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د لش د بلطربشن عن بنه)ب()
زنقة بب  ح ان بلأ ح دي طابق) (13
بلدبلبلب ضاء) (- بملعاليف) (2 شقة) (2

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 01 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836268.
506I

AR EXPERTISE

ALLO MAGIC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، تقاطع شالع بلزلقط ني 

 شالع إبربه م بلر دبني، 20000، 
MAROC بلدبل بلب ضاء

ALLO MAGIC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 332،شالع 

إبربه م بلر دبني، إقامة بلريحان، 

بلطابق5 لقم 21 حي معاليف بلدبل 

بلب ضاء - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557277

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ALLO (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.MAGIC

:)بلأجالة  ) غرض بلشركة بإيجاز)

بلأفا ض.

(: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

إقامة) 332،شالع إبربه م بلر دبني،)
حي) (21 لقم) بلطابق5) بلريحان،)

معاليف بلدبل بلب ضاء)-)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: زمربني) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() زمربني  محمد  بلس د 
 21 لقم) (17 زنقة) طرببلس،) حي 

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() زمربني  محمد  بلس د 
 21 لقم) (17 زنقة) طرببلس،) حي 

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820171.

507I

SUD INVEST CONSULTING

 CAMP CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة بلقبطان بليكي بقامة بيزيس 

 GUELIZ، 11 بلطابق 2 بلشقة لقم

40000، MARRAKECH(MAROC

 CAMP CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
لقم 173 سعادة محام د - 20160 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129225

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (01

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 CAMP CONSTRUCTION ET

.AMENAGEMENT

تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.

محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 20160 (- سعادة محام د) (173 لقم)

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.000.000 
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بملصطفى حبابة):)10.000 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بملصطفى حبابة عن بنه)ب()
 20000 جليز) طف ل  ببن  مستشفى 

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بملصطفى حبابة عن بنه)ب()
 20000 جليز) طف ل  ببن  مستشفى 

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120009.
508I

CANOCAF SARL

 PROMOTION
IMMOBILIERE NEXUS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
حل شركة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء)
لقم)7)بلطابق بلثاني لقم)03)بلناظ ل،)

NADOR MAROC(،62000
 PROMOTION IMMOBILIERE
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (NEXUS

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(
شالع) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
بلطبق) (،BMCE بلثاني عمالة) حسن 
19 - 62000)بلناظ ل) بلخامس شقة)

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.5885

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (29 في) بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
 PROMOTION IMMOBILIERE
 100.000 لتسمالها) مبلغ  (NEXUS
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي شالع)

بلطبق) (،BMCE بلثاني عمالة) حسن 
19 - 62000)بلناظ ل) بلخامس شقة)
نشاط) نهاية  (- (: (2 نت جة  بملغرب 

بلشركة.
شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
بلطبق) (،BMCE بلثاني عمالة) حسن 
19 - 62000)بلناظ ل) بلخامس شقة)

بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()تحمد يحيى   عن بنه)ب()
بملغرب) بلناظ ل  (62000 بلناظ ل)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)20)شتنبر)

2022)تحت لقم)2217.
509I

ASMAA MEDIA GROUP

RAFINELEC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
بل ك) بلر مي  صه ب  شالع 
بلب ضاء،) بلبرن �سي  (20 بلرقم) (39

20000،)بلب ضاء)بملغرب
ذبت) شركة  (RAFINELEC
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د
 21 بإلجأماعي) مقرها   عن بن 
بلشقة) (7 بلطابق) بلزلقط ني  شالع 

37)-.)بلب ضاء)بملغرب
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي):)

531133
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 يناير) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RAFINELEC
غرض بلشركة بإيجاز):)بلترك بات)

بلكهر9ائ ة.
21)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 .-  37 بلشقة) (7 بلطابق) بلزلقط ني 

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عربلة  ح د):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عربلة  ح د  بلس د 
.)بلدل ة) (2 136)بقامة نب لة مخل ف)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عربلة  ح د  بلس د 
.)بلدل ة) (2 136)بقامة نب لة مخل ف)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2022)تحت لقم)811296.
510I

2AC

 SEALYNX AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تغ ير تسم ة بلشركة
2AC

 12RUE LAFAYETTE IMMB
 CONTINENTAL(ETG 5 APPT 47،

TANGER ،90000 بملغرب
 SEALYNX AUTOMOTIVE

MOROCCO شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي بملنطقة 
بلحرة مدينة طنجة للس البت 



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19448

110 110 مكرل 112 جماعة 
ج بمع فحص تنجرب - - 90000 

طنجة بملغرب.
تغ ير تسم ة بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
36287

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى  (
تم تغ ير) (2022 شتنبر) (21 بملؤلخ في)
 SEALYNX« من) بلشركة  تسم ة 
 »AUTOMOTIVE MOROCCO
 SFC SOLUTIONS« إلى)

.»AUTOMOTIVE MOROCCO
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257922.
511I

GENERAL DE COMPTABILITE

EL AAHD CASH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شالع محمد بدي لي مكاتب زالغ 
بلطابق بلأاني بلرقم 5 فاس، 

30000، فاس بملغرب
EL AAHD CASH شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مأجر2 

لقم 58 شالع ب جد لس دي 
ببربه م فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
68897

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2021 ي ن  ) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 EL (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AAHD CASH
تح يل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برم ب2.
مأجر2  (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

لقم)58)شالع ب جد لس دي ببربه م)
فاس)-)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: فاطمة) بلقا�سي  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د شركي ي سف):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بلقا�سي فاطمة عن بنه)ب()
بمل ظفين) حي  (11 لقم) (5 شالع)

بلدكالبت)30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() ي سف  شركي  بلس د 
شالع بل حدة زنقة بلل ز2)لقم)16)حي)

بلنرجس ب)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة بلقا�سي فاطمة عن بنه)ب()
بمل ظفين) حي  (11 لقم) (5 شالع)

بلدكالبت)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ل  ز) (15 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2021)تحت لقم)3275.
512I

HIGH EDGE CONSULTING

DAHAB MODE TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ،12 بملغرب
DAHAB MODE TRANS شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي طريق 
طنجة ح مة بلسم ح ين زنقة 02 
لقم 32 دبل بلصلعي بلطابق بالل�سي 

- 93000 تط بن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

32227

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DAHAB MODE TRANS

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعاملين لحساب بلغير.

طريق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 02 زنقة) بلسم ح ين  ح مة  طنجة 

دبل بلصلعي بلطابق بالل�سي) (32 لقم)

- 93000)تط بن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د نصر بلدين ب الد بن ع اد)

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د نصر بلدين ب الد بن ع اد)

عن بنه)ب()شالع بلظهيرة زنقة بلصالح)

لقم)23 93000)تط بن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د نصر بلدين ب الد بن ع اد)

عن بنه)ب()شالع بلظهيرة زنقة بلصالح)

لقم)23 93000)تط بن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2017.

513I

retail holding 

ORIENTINES SARL

شركة بلأضامن

تف يت حصص

retail holding

كلم 3.5 تقاطع زنقة بلريف  طريق 

زعير بلر9اط بملغرب

Orientines SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة 

 عن بن مقرها بإلجأماعي 72، 

بملنطقة بلصناع ة، ت الد صالح، 

بلدبل بلب ضاء - 32122 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

 .-107909

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ي ل  ز) (21 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تف يت بلس د))ة()شاكيرب حاك مي)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.818

)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.818

تت ليي كر ك بأاليخ)21)ي ل  ز)2022.

إنفست) كس  )ة() بلس د) تف يت 

252)حصة بجأماع ة من تصل)252 

حصة لفائدة بلس د))ة()تت ليي كر ك)

بأاليخ)21)ي ل  ز)2022.

 128 (-- ن دبب) )ة() تف يت بلس د)

 128 تصل) من  بجأماع ة  حصة 

حصة لفائدة بلس د))ة()تت ليي كر ك)

بأاليخ)21)ي ل  ز)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)31877.

512I
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 FIDUCIAIRE EDAKHLA

مكأب حسابات بلدبخلة

عصام الين ترانس
ISSAMLINE TRANS 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بل ح د

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE EDAKHLA مكأب 

حسابات بلدبخلة
لقم 19 زنقة بلغزبلي بل ك ج2 حي 
بلدبخلة بكادير، 80060، بكادير 

بملغرب

 ISSAMLINE عصام الين تربنس
TRANS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملسيرة 
بل ك ت بلدلبلكة تكادير - 80026 

بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
52993

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
:)عصام) بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.ISSAMLINE TRANS(الين تربنس
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  بل طني  بلد لي 
بلغير   بلبريد بلسريع  برمأعة بلغير)

مصح 9ة لحساب بلغير.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- تكادير) بلدلبلكة  ت  بل ك  بملسيرة 

80026)بكادير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عصام بكال):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

حي) بلس د عصام بكال عن بنه)ب()
لقم) (02 زنقة) (11 بل ك) بنزبلبن  بئر 
تكادير) (80652 تكادير) ت ك  ين  (11

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
حي) بلس د عصام بكال عن بنه)ب()
بئر بنزبلبن بل ك)11)زنقة)02)لقم)11 
ت ك  ين تكادير)80652)تكادير بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118602.
515I

retail holding 

ORIENTINES SARL
شركة بلأضامن

لفع لتسما2 بلشركة

retail holding
كلم 3.5 تقاطع زنقة بلريف  طريق 

زعير بلر9اط بملغرب
 ORIENTINES SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 72، 

بملنطقة بلصناع ة، ت الد صالح، 
بلدبل بلب ضاء 72، بملنطقة 

بلصناع ة، ت الد صالح، بلدبل 
بلب ضاء 32122 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.-107909

بلعام) بلجمع  بمقأ�سى 
ي ل  ز) (21 في) بملؤلخ  بإلسأثنائي 
بلشركة) لتسما2  لفع  تم  (2022
دلهم«) (7.221.000« قدله) بمبلغ 
إلى) دلهم«) (2.820.000« من) تي 
طريق) عن  دلهم«) (10.281.000«
بلشركة) دي ن  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (25 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)31877.
516I

retail holding 

ORIENTINES SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

retail holding

 K.M. 3,5, Angle(rue(du(Rif(et

 route(des(Zaërs، 10170، rabat

maroc

ORIENTINES SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 72، 

بملنطقة بلصناع ة، ت الد صالح، 

بلدبل بلب ضاء 72، بملنطقة 

بلصناع ة، ت الد صالح، بلدبل 

بلب ضاء 32122 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 21)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلخ الي محمد بدل كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 25 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)31877.

517I

بلرك بي

STE PHARMACIE AZZA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

بلرك بي

كلم م، 81000، كلم م بملغرب

STE PHARMACIE AZZA شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملخأال بلس �سي لقم 118 كلم م - 

81000 كلم م بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2369

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PHARMACIE AZZA

(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 PHARMACIEN VENDANT EN

.DTL

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- كلم م) (118 لقم) بلس �سي  بملخأال 

81000)كلم م بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د هشام عزة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د هشام عزة عن بنه)ب()د بل)

بلقن طرة) بسالمة  ت الد  بلعكالشة 

12000)بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د هشام عزة عن بنه)ب()د بل)

بلقن طرة) بسالمة  ت الد  بلعكالشة 

12000)بلقن طرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (23 بأاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)367.

518I



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19450

ZYD PLUS SARL AU

FIX IT SOLUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU

تجزئة تسكج ل، ص ك ما لقم 

2130، شقة لقم 5، بلطابق بال 2، 

مربكش، 20000، مربكش بملغرب

FIX IT SOLUTION شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بب بب 

ك ليز، م 6، محل لقم 2، مربكش - 

20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 FIX IT (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.SOLUTION

ب ع) (1 (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تجهزة بلكمب  تر

2)تعما2 بلترك بات بلكهر9ائ ة.

بب بب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- مربكش) (،2 محل لقم) (،6 م) ك ليز،)

20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بلشطبي عبد بلخل ل):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د تيت  م من مصطفى):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلخل ل) عبد  بلشطبي  بلس د 

بل ك) بلعك د،) د بل  الد  عن بنه)ب()

592،) بحة س دي إبربه م) لقم) د،)

مربكش) (20000 مربكش) بل يدبن 

بملغرب.

مصطفى) تيت  م من  بلس د 

(،1 بلشطر) إقامة مرجان،) عن بنه)ب()

عمالة)2،)بلطابق)1،)شقة)3،)مربكش)

20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلخل ل) عبد  بلشطبي  بلس د 

بل ك) بلعك د،) د بل  الد  عن بنه)ب()

592،) بحة س دي إبربه م) لقم) د،)

مربكش) (20000 مربكش) بل يدبن 

بملغرب

مصطفى) تيت  م من  بلس د 

(،1 بلشطر) إقامة مرجان،) عن بنه)ب()

عمالة)2،)بلطابق)1،)شقة)3،)مربكش)

)مربكش بملغرب ((20000

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (27 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139768.

519I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

SOMA PRIVE
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT. N° 8، 90020،

TANGER MAROC

SOMA PRIVE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

س دي محمد بن عبد هللا، إقامة 

باليس، لقم 92 مكرل، بلطابق 2، 

شقة لقم 23 - 90000 طنجة، 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.101373

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  بالجأماعي  بملقر  تح يل 

بلعن بن بلسابق بلكائن بطنجة شالع)

إقامة) هللا،) عبد  بن  محمد  س دي 
(،2 بلطابق) مكرل،) (92 لقم) باليس،)

بلجديد) بلعن بن  إلى  (،23 لقم) شقة 

بلكائن بطنجة،)تجزئة بني ت زين.

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

تجديد بلثقة في بلس دة مريم) مايلي:)

بلحاملة لبطاقة بلأعريف) ب حسين،)

كمسيرة) (،K151233 لقم) بل طن ة 

 ح دة للشركة ملدة غير محددة مع)

تخ يلها جم ع بلسلط.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

من) مع نة  نسخة  على  بملصادقة 

بلقان ن برسا�سي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2))بملقر(:)بلذي ينص على)

بطنجة،) بلشركة  مقر  حدد  مايلي:)

نقله) يمكن  ت زين.) بني  تجزئة 
تس يري) بقربل  بملدينة  نفس  دبخل 

بلعام) بلجمع  يأخذه  جماعي   9قربل 

تح يل) في حالة  للشركاء) بالسأثنائي 

بملقر بلى مدينة تخرى.

بلشركة(:) )إدبلة  (16 لقم) بند 

بلذي ينص على مايلي:)تسير بلشركة)

من) مجم عة  ت   شخص  طرف  من 

من) بملخأالين  بلذبت ين  برشخاص 
بالقان ن) خالجهم  ت   بلشركاء) بين 

برسا�سي ت  بقربل عادي للشركاء.) لقد)

تقرل تع ين بلس دة مريم ب حسين،)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 
كمسيرة  ح دة مع) (،K151233 لقم)

عدم تحديد بملدة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10820)من بلسجل)

بلترت بي.

520I

»OUFALA PROMO«

»OUFALA PROMO«
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

»OUFALA PROMO«

12، زنقة سالية بن زن م، بلطابق 

بلثالث، بلشقة لقم 3، بلنخلة، بلدبل 

بلب ضاء، 22000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

»OUFALA PROMO« شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 12، زنقة 

سالية بن زن م، بلطابق بلثالث، 

بلشقة لقم 3، بلنخلة، - 22000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556759

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.»OUFALA PROMO«

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.
عن بن بملقر بالجأماعي):)12،)زنقة)

بلثالث،) بلطابق  زن م،) بن  سالية 

 22000 (- بلنخلة،) (،3 لقم) بلشقة 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د مبالك بب خصيب):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (
 صفات  م بطن بلشركاء):

بب خصيب) مبالك  بلس د 
عن بنه)ب()س دي بن ل)22350)س دي)

بن ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بب خصيب) مبالك  بلس د 
عن بنه)ب()س دي بن ل)22350)س دي)

بن ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839308.

521I

TAWTIN CENTER

EL JAZIRA ONLINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA،
24000، EL(JADIDA(MAROC
EL JAZIRA ONLINE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلسفلي 
من بلرقم 695 مكرل بقامة بمل يلحة 
22000 بلجديدة - 22000 بلجديدة 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.18025

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 07)شتنبر) بملؤلخ في)
 EL شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
لتسمالها) مبلغ  (JAZIRA ONLINE
مقرها) دلهم  عن بن  (80.000
 695 بلرقم) من  بلسفلي  بإلجأماعي 
 22000 بمل يلحة) بقامة  مكرل 
بلجديدة بملغرب) (22000 (- بلجديدة)

نت جة 2):..
  حدد مقر بلأصف ة ب بلسفلي)
695)مكرل تجزئة بمل يلحة) من بلرقم)
بلجديدة) (22000 (- بلجديدة) (22000

بملغرب.)

  عين:
عزي ي  ) ي سف  بلس د)ة()
بلشه د) نهج  (701 بلرقم) عن بنه)ب()
بمل يلحة) بمك ك  بحمد  ببن  عال2 
بملغرب) بلجديدة  (22000 بلجديدة)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)29261.

522I

DEMER CONSULTING

BOSS BAKERY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، بلدبلبلب ضاء 
بملغرب

BOSS BAKERY شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 119 شالع 
عبدبمل من طابق 2 لقم 18 - 20000 

بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.266175

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 02)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (BOSS BAKERY
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
عبدبمل من) شالع  (119 بإلجأماعي)
بلب ضاء) (20000  -  18 لقم) (2 طابق)

بملغرب نت جة 2):)مصاليف.
  حدد مقر بلأصف ة ب)119)شالع)
عبدبمل من طابق)2)لقم)18 - 20000 

بلب ضاء)بملغرب.)

  عين:
بلس د)ة()مربد ملصدق   عن بنه)ب()
2)لقم) 117)شالع إبن تاشفين طابق)
32 20000)بلب ضاء)بملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839989.

523I

محمد بنان

 FAMILLE MAKI DE
TRANSPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

محمد بنان
٦٥ شالع بالمير م الي عبد هللا 
بلطابق بلثاني بلشقة لقم ١ ببن 
تحمد، 26050، ببن تحمد بملغرب

 FAMILLE MAKI DE TRANSPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 13 

شالع محمد بلخامس بلطابق بلثالث 
تجزئة بليسر برش د - 26100 برش د 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.15557

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 26)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 FAMILLE MAKI بل ح د) بلشريك 
لتسمالها) مبلغ  (DE TRANSPORT
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000,00
محمد) شالع  (13 لقم) بإلجأماعي 
بلخامس بلطابق بلثالث تجزئة بليسر)
بملغرب) برش د  (26100 (- برش د)
عدم  ج د بالمكان ات  ) (: نت جة 2)
غ اب بمل بلد بملال ة لأم يل بملشر ع.

 13   حدد مقر بلأصف ة ب لقم)

شالع محمد بلخامس بلطابق بلثالث)

تجزئة بليسر برش د)-)26100)برش د)

بملغرب.)

  عين:

بلقادلي  ) بملكي  بلس د)ة()

برش د) لياح  بلرياح  مركز  عن بنه)ب()

)ة() برش د بملغرب كمصفي) (26122

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
 13 :)لقم) بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

شالع محمد بلخامس بلطابق بلثالث)

تجزئة بليسر برش د

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بالبأدبئ ة ببرش د بأاليخ)

2022)تحت لقم)999.

522I

OSB CONSEIL

AMADL TEXTILE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT(N°2 IMM(KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR، 8000، AGDIR

MAROC

AMADL TEXTILE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 111 

حي بام تربست بنزكان - 86355 

بنزكان بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

26893

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AMADL TEXTILE
:) لشة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلنس ج)/)شربء) 9 ع برقمشة
لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن  (
111)حي بام تربست بنزكان)-)86355 

بنزكان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عيسا ي عمر):)800)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 200 (: فاضمة) بلزل بلي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عمر  عيسا ي  بلس د 
تال دبنت) بيما ن  نغير  بز ل  د بل 

83000)تال دبنت بملغرب.
بلس دة بلزل بلي فاضمة عن بنه)ب()
بملقا مة بيت) شالع  (18 لقم) (1 زنقة)

مل 2)80000)بيت مل 2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عمر  عيسا ي  بلس د 
تال دبنت) بيما ن  نغير  بز ل  د بل 

83000)تال دبنت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (16 بأاليخ) بانزكان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1797.
525I

2htj consulting

2SKO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

2htj consulting
بقامة مخأالة زنقة قن طرة ساحة 
2 شتنبرمكأب لقم 22 طابق لقم 6 

حمرية، 50000، مكناس بملغرب
2SKO شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 22 

زنقة نهر  لقم 01 بملدينة بلجديدة - 

50000 مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57329

 08 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  )

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

.2SKO(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

مقهى  ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

قاعة باللعاب.

 22 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

(- بملدينة بلجديدة) (01 زنقة نهر  لقم)

50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلزبهر) خالد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 15 بلس د خالد بلزبهر عن بنه)ب()

مكناس) (50000 ج) م  بلفرببي  زنقة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 15 بلس د خالد بلزبهر عن بنه)ب()

مكناس) (50000 ج) م  بلفرببي  زنقة 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3596.

526I

بئأمان ة بملرجان

E-GAMING SPACE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بئأمان ة بملرجان
ف6 ياسم نة 1 شالع محمد 

 Khouribga ،25000 ،بلسادس
بملغرب

E-Gaming space شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 62 ب زنقة 

بلس ق - 25000 خريبكة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7811

 02 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.E-Gaming space
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

بلل بزم بملعأ مات ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)62)ب زنقة)

بلس ق)-)25000)خريبكة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بل اس) بلناجد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بل اس  بلناجد  بلس د 
خريبكة) (25000 بملحطة) زنقة  (65

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بل اس  بلناجد  بلس د 

خريبكة) (25000 بملحطة) زنقة  (65

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

23)شتنبر) بالبأدبئ ة بخريبكة بأاليخ)

2022)تحت لقم)227.

527I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE ELEC-AL HIDAYA

SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL

AU

20 شالع بملأنبي بلطابق بر 2 بني 

مال2، 23000، بني مال2 بملغرب

 STE ELEC-AL HIDAYA SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 385 شالع 

بلحسن بلثاني بلطابق برل�سي, بني 

مال2 - 23000 بني مال2 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ELEC-AL HIDAYA SARL AU

غرض بلشركة بإيجاز):)بلترك بات)

بلكهر9ائ ة.

 385 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شالع بلحسن بلثاني بلطابق برل�سي,)

بني مال2)-)23000)بني مال2 بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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بلشركة:) لتسما2  مبلغ 
10.000.000)دلهم،)مقسم كالأالي:

 STE ELEC-AL HIDAYA بلشركة)
دلهم) (100 بق مة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمنضا   جما2  بلس د 
22)س دي جابر بني) لقم) (7 بام زنقة)

مال2)23602)بني مال2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بمنضا   جما2  بلس د 
22)س دي جابر بني) لقم) (7 بام زنقة)

مال2)23602)بني مال2 بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)962.
528I

SOFITA

GAZ DU NORD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ت س ع نشاط بلشركة)

SOFITA
 AVENUE EL OUROUBA N°31
 B.P 261 SAFI، 46000، SAFI

MAROC
GAZ DU NORD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي طريق 
بلشماع ة حي بلزالقة - 26300 

بل  سف ة بملغرب.
ت س ع نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.623

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 
نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
نقل بلبضائع للحساب بلشخ�سي)

 لفائدة بلغير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 20 بأاليخ) بال  سف ة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)252.
529I

CCCM

الشركة الكيماوية والصناعية 
املغربية »سكيم شيميك«

شركة بملساهمة
مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

SCIM CHIMIQUE
 rue Abou Bakr Ibnou ,18

 Koutia(Q.I(Oukacha، 20580،
Casablanca Maroc

بلشركة بلك ما ية  بلصناع ة 
بملغر9 ة »سك م ش م ك« »شركة 

بملساهمة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 18، زنقة 
بب  بكر إبن  ك ت ة بلحي بلصناعي - 
عين بلسبع 20580 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

18.669 بلدبل بلب ضاء.
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ن  ) (03 في) بملؤلخ 
للشركة) برسا�سي  بلنظام  مالءمة 
 19-20 لقم) مع مقأض ات بلقان ن:)
 17-95 بملعد2  بملأمم للقان ن لقم)

بملأعلق بشركات بملساهمة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 21 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838367.
530I

QUALICIA EXPERTISE

DISKIDS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

QUALICIA EXPERTISE
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
DISKIDS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : إقامة 
ت لك دي حي لبسين 22 زنقة ب بن 
د  ج غ بلطابق برل�سي - 20250 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.126011

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 ي ن  ) (30 بملؤلخ في)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (DISKIDS
 10.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي إقامة)
ب بن) زنقة  (22 لبسين) حي  ت لك دي 
 20250 (- برل�سي) بلطابق  ج غ  د  
الرزمة) نت جة  بملغرب  بلدبلبلب ضاء)

بلصح ة ك ف د)19.
  عين:

حافظ  ) منأاك  بلس د)ة()
ج) بل ك  لبق ة  إقامة  عن بنه)ب()
س دي) (03 طابق) (07 لقم) (05 عمالة)
معر ف)20280)بلدبلبلب ضاء)بملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
 26 2022) في) ي ن  ) (30 بأاليخ)
 20250 (- بلخضربء) بملسيرة  شالع 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836597.
531I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

 AZMO REAL ESTATE
DEVELOPMENT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
تف يت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AZMO REAL ESTATE

DEVELOPMENT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 12 
زنقة بالكس اس شالع يعق ب 

بملنص لبملعاليف - 20380 بلب ضاء 
بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.282325

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تف يت بلس د))ة()جما2 بلخمي�سي)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()لش د)

بلخ دة بأاليخ)15)شتنبر)2022.

تف يت بلس د))ة()جما2 بلخمي�سي)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()لبنى)

بلفايدي بأاليخ)15)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839926.

532I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

سيكار كونسيلتينغ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &

CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence(Panorama(GH 1

 IMM 1 ETG 2 N 8، 20270،

Casablanca MAROC

س كال ك نس لأينغ شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 30 شالع 
لحا2 بملسك ني بلطابق 2 شقة 5 - 

20000 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557265

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
:)س كال) بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

ك نس لأينغ.
غرض بلشركة بإيجاز):)بلخدمات)

  بإلستشالبت بملعل مات ة.
30)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 -  5 شقة) (2 لحا2 بملسك ني بلطابق)

20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد بل دغيري بإلدلي�سي)
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د محمد بل دغيري بإلدلي�سي)
بلح ل) شالع  (10 قطاع) عن بنه)ب()
بل ك بلف لقم)2)حي بلرياض)10110 

بلر9اط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د محمد بل دغيري بإلدلي�سي)
بلح ل) شالع  (10 قطاع) عن بنه)ب()
بل ك بلف لقم)2)حي بلرياض)10110 

بلر9اط بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32212.
533I

PRESCOF

TRANSTOPIA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6،

14000، Kénitra(Maroc
TRANSTOPIA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 31 زب ية 
زنقة محمد بلقري   تن ب2 بقامة 

بملنال ت مكأب 5 - 12000 بلقن طرة 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66819

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRANSTOPIA
إعدبد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تضاهربت.
31)زب ية) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة محمد بلقري   تن ب2 بقامة بملنال)
ت مكأب)5 - 12000)بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: ه لدينك) ل كنيس  بلشركة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ه لدينك) ل كنيس  بلشركة 
بقامة) بلحدبدة  (2175 عن بنه)ب()
 12020  2 مكأب) بر 2  بدليس 

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ياسين) تشرف  شع ب  بلس د 
 2 عمالة) بلقن طرة  زنقة  عن بنه)ب()
شقة)2)تابريكت)12000)سال بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92806.
532I

KEFC MARRAKECH

الهنائي احمد
فسخ عقد تس ير حر رصل تجالي)

)برشخاص بلطب ع  ن(

فسخ عقد تس ير حر رصل تجالي

بلهنائي بحمد

 08 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ في)

بلتس ير) عقد  فسخ  تم  (2019 ماي)

بلحر بمل قع من طرف بلس د)ة()بحمد)

لألصل) مالك)ة() )بصفأه)ب() بلهنائي)

بلأجالي()بلحامل)ة()للبطاقة بل طن ة)

بلقاطن)ة() (E95196 لقم) للأعريف 

بلرقم) بسكج ل  ض ك ما  بالعن بن 

بلرقم) بسكج ل  ض ك ما  (1282

بملغرب) (22.920  20200  1282

)بصفأه)ب() صريح) مربد   بلس د)ة()

مسير)ة()حرب))ة(()بلحامل)ة()للبطاقة)

 E661627 لقم) للأعريف  بل طن ة 

 C  3 بملسيرة) بالعن بن  بلقاطن)ة()

 20200 مربكش مربكش) (280 بلرقم)

بالسجل) بملغرب  بملسجل  (22.920

بلأجالي باملحكمة بلأجالية بمربكش)

تحت عدد)92057.

535I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

AKACHMIR CAR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU،

53100، AZROU(MAROC

AKACHMIR CAR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملربب 

بلكائن برقم 62 تجزئة ف أا2 حي 

برطلس إفلربن - 53000 فربن 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1859

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AKACHMIR CAR

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

بملربب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

حي) ف أا2  تجزئة  (62 برقم) بلكائن 

فربن) (53000 (- إفلربن) برطلس 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د تقشمير كما2):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() كما2  تقشمير  بلس د 

إفربن) (2 بلجم ل) بملنظر  (86 لقم)

53000)إفربن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ب حاجب محمد عن بنه)ب()

إقامة زينب حي) (15 عمالة) (122 لفم)

بلسالم إفربن)53000)إفربن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)311.
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centre d’étude de gestion et d’organisation

AKDITAL HOLDING
إعالن مأعدد بلقربلبت

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060
 Casablanca، 20060، casablanca

maroc
AKDITAL HOLDING »شركة 

بملساهمة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 226 , 
طريق بل بزيس - بلدبل بلب ضاء - 

20210 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.31920

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بتخاذ) تم  (2022 ماي) (30 في) بملؤلخ 

بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مايلي:)إعأماد إسم بلشركة بلجديد،)

»تكديأا2«
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تعديالت في بلبند بلثاني من بلقان ن)

برسا�سي للشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839211.
537I

FIDUCOGEM

DAR LOUKILI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR(ACHRAF(AV
 MOHAMMED(VI، 30000، FES

MAROC
DAR LOUKILI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة 

لقم 1 عمالة 17زس بلحديقة  بد 
فاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72021

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 DAR (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LOUKILI
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
بلشقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلحديقة  بد) 17زس  عمالة) (1 لقم)

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 150 (: مجمد) بل ك لي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 350 (: بلس د بل ك لي عبد بالاله)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بل ك لي بحمد):)350)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 150 (: فاطمة) بل ك لي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مجمد  بل ك لي  بلس د 

بيطال ا)20100)م الن  بيطال ا.
بالاله) عبد  بل ك لي  بلس د 
م الن ) (20100 بيطال ا) عن بنه)ب()

بيطال ا.
عن بنه)ب() بحمد  بل ك لي  بلس د 

بيطال ا)20100)م الن  بيطال ا.
بلس دة بل ك لي فاطمة عن بنه)ب()
فاس) بلحديقة  بد  17زس  لقم)

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() مجمد  بل ك لي  بلس د 

بيطال ا)20100)م الن  بيطال ا

بلس دة بل ك لي فاطمة عن بنه)ب()
فاس) بلحديقة  بد  17زس  لقم)

30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2052.
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FMCOMPTA - Comptable Agréé

LEADER NET CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa، 20250،

Casablanca Maroc

 LEADER NET CONSULTING

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 7 

بلرقم 5 بلطابق بلثاني بلشقة لقم 2 

سعادة س دي بلبرن �سي - 20610 

بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557385

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LEADER NET CONSULTING

جم ع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأنظ ف  بلص انة) تعما2  تشغا2 

 بلنظافة،

بلكاميربت  تنظمة) ترك ب  (-

بلحربسة،) بإللكتر ن ة،) بملربقبة 

بإلستشالة) بملؤقت،) بلتشغ ل 

 بلأك ين  مخألف بلخدمات،

-)تس ير بإلقامات بلسكن ة،

م بد  تد بت) شربء) 9 ع  (-

بلشغل) مالبس  بلأنظ ف،) كذب 

 بل قاية

-)تشغا2 مخألفة

-)بالسأيربد  بلأصدير.
 7 زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 2 5)بلطابق بلثاني بلشقة لقم) بلرقم)

 20610 (- بلبرن �سي) س دي  سعادة 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بعكريم محمد):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلحمدبني عبدبلعالي):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  بعكريم  بلس د 
إقامة عط ل زنقة)1)عمالة)20)لقم)3 

بلدبلبلب ضاء) (20200 م من) س دي 

بملغرب.

عبدبلعالي) بلحمدبني  بلس د 

 2 زنقة) ج هرة  تجزئة  عن بنه)ب()

عمالة)79)بلطابق بر 2 لقم)2)س دي)

م من)20200)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() سك نة  تخربز  بلس دة 
إقامة عط ل زنقة)1)عمالة)20)لقم)3 

بلدبلبلب ضاء) (20200 م من) س دي 

بملغرب

بلس دة بلعمري كريمة عن بنه)ب()

 79 عمالة) (2 زنقة) ج هرة  تجزئة 

م من) س دي  (2 لقم) بر 2  بلطابق 

20200)بلدبلبلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

 32272 لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر)

.(820233(

539I



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19456

NT FINANCE

SMART EDUCATION 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

NT FINANCE
 LOT 218 ZONE(INDUSTRIELLE
 SUD-OUEST(MOHAMMEDIA،

 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

 SMART EDUCATION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بلرياض تجزئة بملسيرة تجزئة ف.ب 

10 بلطابق بلأاني بملكأب 3 - 28830 
بملحمدية بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.25919

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بملهدي بلزناتي) )ة() تف يت بلس د)
160)حصة بجأماع ة من تصل)330 
حصة لفائدة بلس د))ة()عزيز حس ة)

بأاليخ)12)شتنبر)2022.
بملهدي بلزناتي) )ة() تف يت بلس د)
170)حصة بجأماع ة من تصل)330 
طالق نأال) )ة() حصة لفائدة بلس د)

بأاليخ)12)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1927.
520I

STE ENT

TRANS VENT DE L›OUEST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM، 72000، ES-

SEMARA MAROC
TRANS VENT DE L’OUEST شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 10 

زنقة تا نات بلحي بلحسني - 72000 
بلسمالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2777

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 TRANS(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.VENT DE L’OUEST

بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع) نقل  بل طني  بلد لي،)

لحساب بلغير،)بلأجالة بلعامة.
 10 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 72000 (- زنقة تا نات بلحي بلحسني)

بلسمالة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: كطي) بلدين  ن ل  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د محمد بريعش):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د ن ل بلدين كطي عن بنه)ب()
72000)بلسمالة) 26)زنقة ماسة) لقم)

بملغرب.

عن بنه)ب() بريعش  محمد  بلس د 
بلحسني) بلحي  تا نات  زنقة  (10 لقم)

72000)بلسمالة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ن ل بلدين كطي عن بنه)ب()
72000)بلسمالة) 26)زنقة ماسة) لقم)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالسمالة بأاليخ)05)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)162.

521I

كبادكاف

LE BALANÇOIRE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

كبادكاف

29 شالع بلجيش بمللكي 
بلطابق2لقم13، 62000، بلناض ل 

بملغرب

Le Balançoire شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 580 شالع 
بملسيرة بلطابق2 لقم 3 بلناض ل 

62000 بلناض ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2257

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 Le (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Balançoire

فضاء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالعاب لالطفا2 مقهى مطعم).

عن بن بملقر بالجأماعي):)580)شالع)
بلناض ل) (3 لقم) بلطابق2) بملسيرة 

62000)بلناض ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د يعق بي عال2):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلحم تي  ل د):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عال2  يعق بي  بلس د 
د بل بني ب غمالن بحدبدبن بلناض ل)

62000)بلناض ل بملغرب.

عن بنه)ب() بلحم تي  ل د  بلس د 

 92110 شالع مدبم سان ي ن كلي�سي)

كلي�سي فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() عال2  يعق بي  بلس د 

د بل بني ب غمالن بحدبدبن بلناض ل)

62000)بلناض ل بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)2257.

522I

ZYD PLUS SARL AU

ATLASTY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU

تجزئة تسكج ل، ص ك ما لقم 

2130، شقة لقم 5، بلطابق بال 2، 

مربكش، 20000، مربكش بملغرب

ATLASTY شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

تسكج ل، س ك ما لقم 2130، شقة 

لقم 5، بلطابق بر 2، مربكش - 

20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129299

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ATLASTY

 1 (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالتصاالت  بلتس يق  بلأجالة)

بإللكتر ن ة.
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2)بسأيربد  تصدير.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تسكج ل،)س ك ما لقم)2130،)شقة)

(- مربكش) بر 2،) بلطابق  (،5 لقم)

20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة عم د سميرة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: محمد) بلقشأ لي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() سميرة  عم د  بلس دة 

سيبع) (،82 لقم) تجب الت،) تجزئة 

مربكش)20000)مربكش بملغرب.

بلس د بلقشأ لي محمد عن بنه)ب()

بلشقة) (،2 إقامة بلل م ن،)عمالة باء)

سال) تابريكت  سال،) لياض  (،32

20000)سال بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() سميرة  عم د  بلس دة 

سيبع) (،82 لقم) تجب الت،) تجزئة 

( مربكش)20000)مربكش))

بملغرب

بلس د بلقشأ لي محمد عن بنه)ب()

بلشقة) (،2 عمالة باء) قامة بلل م ن،)

سال) تابريكت  سال،) لياض  (،32

20000)سال بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139816.

523I

PUSH CENTER

SEPTUA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

SEPTUA شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : زب ية 

بم ل ز ال زنقة لؤت ل بلطابق 11 

بلرقم 29 بلدبل بلب ضاء - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.272363

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (22 في) بملؤلخ 

شركة ذبت مسؤ ل ة) (SEPTUA حل)

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

ز ال) بم ل  زب ية  بإلجأماعي  مقرها 

 29 بلرقم) (11 بلطابق) لؤت ل  زنقة 

بلدبل بلب ضاء)-)20000)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب نت جة لأدبع ات بقأصادية.

  عين:

هند عمالة   عن بنه)ب() بلس د)ة()

مركز س دي) (8 تجزىة بلسمالة لقم)

بلجديدة) (20000 بلجديدة) ب زيد 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

زب ية) 2022) في  شتنبر) (22 بأاليخ)

 11 بلطابق) لؤت ل  زنقة  ز ال  بم ل 

 20000 (- بلب ضاء) بلدبل  (29 بلرقم)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839687.

522I

محمد بلحن دي م ثق

TRANS.DÉCOUVERTES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

محمد بلحن دي م ثق

3 شالع برندلس ط 1، 32000، 

بلحس مة بملغرب

Trans.découvertes شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

تس  ط بلحي 2 إمز لن - 32000 

بلحس مة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3867

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

Trans. (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.découvertes

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برشخاص.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 32000 (- إمز لن) (2 بلحي) تس  ط 

بلحس مة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بمحمد حاد ش عن بنه)ب()

د بل بزغاين ل طا بيت ي سف  علي)

32000)بلحس مة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بمحمد حاد ش عن بنه)ب()

د بل بزغاين ل طا بيت ي سف  علي)

32000)بلحس مة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)250.

525I

HASSAN KHOUY

EZZAHIRI NEGOCE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تف يت حصص

HASSAN KHOUY

 N°37 AV(HASSAN(II

 KELAA SERAGHNA KELAA

 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC

EZZAHIRI NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ب الد 

عال2 جماعة بجب ل - 23000 قلعة 

بلسربغنة بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 تكأ 9ر) (03 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بلسالم) عبد  )ة() بلس د) تف يت 

20.000)حصة بجأماع ة من)  غاظ)

حصة لفائدة بلس د) (20.000 تصل)

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) خي  حسن  )ة()

.2022

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)05 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)213/2022.

526I
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IBTI DOM

MOCINMEX GLOBAL 2022
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

IBTI DOM

 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V، 63300، BERKANE بملغرب

 MOCINMEX(GLOBAL 2022

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

بلسالم لقم 5 حي بلحسني - 63300 

بركان بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

8697

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (17

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MOCINMEX GLOBAL 2022

بشفا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 63300 (- 5)حي بلحسني) بلسالم لقم)

بركان بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة صل حة بلربكد عن بنه)ب()

فرنسا)75001)باليس فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة صل حة بلربكد عن بنه)ب()

فرنسا)75001)باليس فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (20 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)501.

527I

AR EXPERTISE

HFCTR IMMO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د

لفع لتسما2 بلشركة

AR EXPERTISE

219، تقاطع شالع بلزلقط ني 

 شالع إبربه م بلر دبني، 20000، 

MAROC بلدبل بلب ضاء

HFCTR IMMO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 332،شالع 

إبربه م بلر دبني، إقامة بلريحان، 

بلطابق5 لقم 21 حي معاليف بلدبل 

بلب ضاء - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.552903

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم) (2022 شتنبر) (06 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

»100.000)دلهم«)تي من)»100.000 

عن) دلهم«) (200.000« إلى) دلهم«)

ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

ع ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820025.

528I

STE CISS SARL

BUSINESS & SELES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكأب 7 زنقة لقم 399 بلطابق 
بلأاني تجزئة جنة بلزيأ ن 1 بن 

س دة فاس مكاتب ببربه م مبع ت، 
30000، فاس بملغرب

BUSINESS & SELES شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 8 

شالع لقم 399 بلطابق بلثاني تجزئة 
جنة بلزيأ ن 1 بنس دة فاس - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73987

 12 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BUSINESS(&(SELES
بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة)
تاجر تجهزة بملعل م ات.

مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلثاني) بلطابق  (399 لقم) شالع  (8
بنس دة فاس) (1 تجزئة جنة بلزيأ ن)

- 30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلصادق) بدل  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بدل بلصادق عن بنه)ب()لقم)
بلعل ي) بنزبك ل  بلفك كي  تجزئة  (23
فاس) (30000 فاس) بلخميس  ظهر 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بدل بلصادق عن بنه)ب()لقم)
بلعل ي) بنزبك ل  بلفك كي  تجزئة  (23
فاس) (30000 فاس) بلخميس  ظهر 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5126.

529I

DARIF(COMPTA(&(NEGOCE

ATG LEVAGE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

DARIF(COMPTA & NEGOCE
 N°64, Lotis. Al(Mohammedia,
 Bd(Mohammed 6, Rte(Lalla

Soukaina، 30020، Fès(MAROC
ATG LEVAGE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 12 

حي بلقدس بنس دة - 30030 فاس 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (07 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
محسن) )ة() بلس د) تف يت 
بلخل في)1.000)حصة بجأماع ة من)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()
07)شتنبر) عبدبلعالي بلخل في بأاليخ)

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)67329.

550I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»PROMOURAJ IMMO«
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000، بلجديدة بملغرب
»PROMOURAJ IMMO« شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
تطلس، عمالة 25، بلطابق بلرببع، 
لقم 16، بملعاليف، - 20370 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557125

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.»PROMOURAJ IMMO«
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بإلنعاش)
(- لأللب�سي.) بلأجزيء) (- بلعقالي.)

بلأجالة..
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلرببع،) بلطابق  (،25 عمالة) تطلس،)
بلدبل) (20370 (- بملعاليف،) (،16 لقم)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ع لبج) غالم  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ع لبج  غالم  بلس د 
بلجديدة)22000)بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ع لبج  غالم  بلس د 
بلجديدة)22000)بلجديدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839860.

551I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»DAR-AAMOU«
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000، بلجديدة بملغرب

»DAR-Aamou« شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

تطلس، عمالة 25، بلطابق بلرببع، 
لقم 16، بملعاليف، - 20370 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557163

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
DAR-«(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.»Aamou
غرض بلشركة بإيجاز):)-)بإلنعاش)
(- لأللب�سي.) بلأجزيء) (- بلعقالي.)

بلأجالة.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلرببع،) بلطابق  (،25 عمالة) تطلس،)
بلدبل) (20370 (- بملعاليف،) (،16 لقم)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: ضحاك) بلرح م  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ضحاك) بلرح م  عبد  بلس د 
22000)بلجديدة) عن بنه)ب()بلجديدة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ضحاك) بلرح م  عبد  بلس د 
22000)بلجديدة) عن بنه)ب()بلجديدة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839882.

552I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»G.G.M.S«
إعالن مأعدد بلقربلبت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000، بلجديدة بملغرب

»G.G.M.S« »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 61، شالع 
لال يق ت  مصطفى بملعاني، بلطابق 

بلثاني، لقم 62، - 20250 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.266267
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 27)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:

بلس د) تف يت  بملصادقة على  (1-

في) حصصه  جم ع  حب ب  بلردبد 

بلشركة))1000)حصة()لفائدة بلس د)

بلس د) تع ين  (2- سفالي.) ياسين 

ياسين سفالي كمسير  ح د للشركة)

بعد بسأقالة بلس د بلردبد حب ب.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)12-7-6:)بلذي ينص على)

بلبن د بلخاصة بأع ين مسير) مايلي:)

بلشركة  حصص بلشركاء.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839695.

553I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FERTIUM«
إعالن مأعدد بلقربلبت

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida، 24000، بلجديدة بملغرب

»FERTIUM« »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة لقم 

10، زنقة بلحرية، بلطابق بلثالث، 

20250 بلدبل  بلشقة لقم 6، - )

بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.302893

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 27)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلس د سمير) تف يت  بملصادقة على 
بلشركة) في  حصصه  جم ع  لحاب 

لفائدة بلس د ياسين) )1000)حصة()

ياسين) بلس د  تع ين  (2- سفالي.)

بعد) للشركة  كمسير  ح د  سفالي 

بسأقالة بلس د سمير لحاب.
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 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)12-7-6:)بلذي ينص على)
بلبن د بلخاصة بأع ين مسير) مايلي:)

بلشركة  حصص بلشركاء
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839696.
552I

FIDAS SERVICES

EASY JOB
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDAS SERVICES
 AV(LALLA(YACOUT 5EME 39

 ETAGE(APPT(D، 20000،
CASABLANCA MAROC

EASY JOB »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 5، 
زنقة ب ليد، بلصخ ل بلس دبء، 
بلدبلبلب ضاء - - بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.105227

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (06 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
من) بلحصص  تف يت  لقم  قربل 
على) ينص  بلذي  بلشركة:) لتسما2 
تعطي) نعمة،) بلس دة حافظ  مايلي:)
في لتس) تمألكها  سهم  (5000  تنقل)

ما2 بلشركة للس د بلعمربني ي نس
بلذي) مسير:) بسأقالة  لقم  قربل 
بلس دة) بسأقالة  مايلي:) على  ينص 

حافظ نعمة من  ظ فتها
قربل لقم تح يل بلشكل بلقان ني:)
بلذي ينص على مايلي:)تح يل بلشكل)
ذبت) شركة  من  للشركة  بلقان ني 
إلى شركة ذبت) بملسؤ ل ة بملحد دة 
شريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 بحد)
قربل لقم زيادة لتس ما2 بلشركة:)
بلذي ينص على مايلي:)زيادة لتس ما2)
دلهم) (2.000.000.00 من) بلشركة 

بزيادة) دلهم تي  (3.500.000.00 إلى)

عن) دلهم  (1.500.000.00 قدلها)

طريق بملساهمة بلنقدية

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

إلى) شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

شريك  بحد)

على) ينص  بلذي  (:6 لقم) بند 
بلشركة) ما2  لتس  زيادة  مايلي:)

إلى) دلهم  (2.000.000.00 من)

3.500.000.00)دلهم)

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)بسأقالة بلس دة حافظ نعمة)

من  ظ فتها

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)830802.

555I

REVOLUT MEDIA

REVOLUT MEDIA
  كالة تس يق لقم ة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

REVOLUT MEDIA

 Lot 120 Karima 02 Entresol

 ،N1 A(Gauche, Tanger، 90090

طنجة بملغرب

Revolut Media -  كالة تس يق 
لقم ة شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 Lot عن بن مقرها بإلجأماعي 

 120 Karima 02 Entresol(N1 A

Gauche - 90090 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130003

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (25

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
تس يق) -) كالة  (Revolut Media

لقم ة.
تس يق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلكتر ني.
 Lot (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 120 Karima 02 Entresol N1 A

Gauche - 90090)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ي سف معاطي عن بنه)ب()
حي دبخلة)01)لقم)279 51000)سبع)

ع  ن بلحاجب بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ي سف معاطي عن بنه)ب()
حي دبخلة)01)لقم)279 51000)سبع)

ع  ن بلحاجب بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (25 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)256822.

556I

MCG

نطالي كارسان مراكش
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
نطالي كالسان مربكش شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 6 
شالع هدهد، ماج لب2، بملحل لقم 

2 - 20000 مربكش بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.20627

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ي ل  ز) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تف يت بلس د))ة()فل ب ش فاليي)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500

)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.000

ي ل  ز) (26 بأاليخ) كالسان  ناطالي 

.2022

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139209.

557I

BUSINESS AUDITAX

TANGERSUR
إعالن مأعدد بلقربلبت

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،

TANGER MAROC

TANGERSUR »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

بلقدس تجزئة بملجد عمالة لقم 

185 بملحل لقم 2 - - 90000 طنجة 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.125227

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 28)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:01 لقم) قربل 

بسقالة بلس د لعميري محمد) مايلي:)

من تس ير بلشركة   تاك د بسأمربل)

لحالي) بلس د  من  بلشركة  تس ير 

منصف   بعأباله بملمثل   بملسؤ 2)

بل ح د عن بلشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
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بند لقم)13:)بلذي ينص على مايلي:)

تسير بلشركة   ملدة غير محد دة من)

لديه جم ع) بلس د لحالي منصف   

بلصالح ات

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257905.

558I

afaqconseil

LMIRE ART

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

LMIRE ART شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 

بحالم 1 زب ية شالع يعق ب بملنص ل 

لقم 16   20 ك ليز مربكش - 20000 

مربكش بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.25773

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 شتنبر) (28 في) بملؤلخ 

بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (600.000« قدله)

»1.000.000)دلهم«)إلى)»1.600.000 

دلهم«)عن طريق):)إدماج بحأ اطي ت )

تل9اح ت  عال بت إصدبل في لتس بملا2.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120002.

559I

ب ل  بفريك إكسبير

CELINEGOCE
إعالن مأعدد بلقربلبت

ب ل  بفريك إكسبير

لقم 256 شالع بإلدلي�سي، تجزئة 

ص ف ا بل لدة، تالكة مربكش، 

20000، مربكش بملغرب

CELINEGOCE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 256 

تجزئة ص ف ا بل لدة تالكة - 20130 

مربكش بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.113615

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 26)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلس دة) تف يت  (: بلحصص) تف يت 

تصل) من  حصة  (750 بم مة) قسم 

1000)حصة للس د عزيز بنس)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم  )مل  ن() (1.000.000

100.000)دلهم بلى)1.100.000)دلهم)

عن طريق تقديم حصص نقدية)

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي بلحالي للشركة)

256)تجزئة ص ف ا بل لدة) :)لقم) من)

بقامة) (9 محام د) (: تالكة مربكش بلى)

س بلطابق بلسفلي لقم)231)مربكش

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة بلى):)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

بلذي ينص على) (:6-7-8 بند لقم)

لفع لتسما2 بلشركة  تقس م) مايلي:)

بلحصص بين بلشركاء.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10507.

560I

FIDUCIAIRE AL QODS

VANGO CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

VANGO CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة 

بالطابق بال 2 تجزئة بلن ل 01 لقم 

32 فم ب دي - 23000 بني مال2 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13233

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.VANGO CAR

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت.

شقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم) (01 بالطابق بال 2 تجزئة بلن ل)

مال2) بني  (23000 (- ب دي) فم  (32

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: ياسين) لبحماني  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس دة لبحماني لبنى):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د لبحماني ياسين عن بنه)ب()
د بل بيت ببربه م ب الد مبالك)23000 

بني مال2 بملغرب.
عن بنه)ب() لبنى  لبحماني  بلس دة 
د بل بيت ببربه م ب الد مبالك)23000 

بني مال2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د لبحماني ياسين عن بنه)ب()
د بل بيت ببربه م ب الد مبالك)23000 

بني مال2 بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) مال2  ببني  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)969.
561I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

EXTRA HYGIENE SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
EXTRA HYGIENE SARL »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: مكأب 
لقم 28, بلطابق 2 مكأب بلصفاء 
طريق صفر  م الي لش د فاس - 

30000 فاس بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.70013

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:

ب ع بلحصص،
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلأغ ير في بلتس ير بأع ين بلس د)
للشركة) مسيرب  ح دب  لبيس  حمزة 

ملدة غير محد دة.
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قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

برسا�سي) بلقان ن  في  بلأغ يربت 

بلقربلبت) عن  بملترتبة  للشركة 

بلسالفة بلذكر.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

ينص) بلذي  (:7 ( (6 لقم) بند 

بلحصص) في  بلأغ ير  مايلي:) على 

بالجأماع ة

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)بلأغ ير في بلتس ير

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3925.

562I

NORD FINANCE

Sté MAYA RECYCLING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

Sté MAYA RECYCLING شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلشربط – شالع ڤال نس ا- بلطابق 

برل�سي- حي كالب ن طا - 32000 

بلحس مة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3865

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 Sté (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MAYA RECYCLING
جمع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 إعادة تد ير برقمشة  بملنس جات)

بملسأعملة.
بلنس ج) نفايات  معالجة  (* (

 بسأعادتها.
)*)تنظ ف  غسل نفايات بلنس ج.)
جمع  إعادة تد ير) بسأعادة٬) (* (

جم ع تن بع بلنفايات.
تد ير) فرز  إعادة  جمع٬) (* (

بلنفايات بجم ع تن بعها.
)*)بلأنظ ف بلصناعي.

)*)بلأجالة بصفة عامة.
بصفة) بلأصدير  بإلسأيربد  (* (

عامة.
)*)عمل ة بالمأ از.

ب ع٬  شربء٬) ح ازة٬) دلبسة٬) (* (
لجم ع) بمأ از  بسأغال٬2) تباد٬2)
بلتربخ ص٬  بإلختربع٬) بربءبت 
بلأجالية) بلعمل ات  بلعالمات 
للحساب بلحصري للشركة في كل من)

بملغرب  بلخالج.)
بلصناع ة٬  بلعمل ات  جم ع  (* (
بلأجالية  بملال ة ذبت صلة مباشرة ٲ )

غير مباشرة مع م ض ع بلشركة.)
بلغير) ٲ   بملباشرة  بملشالكة  (* (
ٲ ) بلشركات  من  ٲي  في  بملباشرة 
مماثل  ال) م ض ع  ذبت  بملقا الت 
س ما من خال2 ٳنشاء)شركات جديدة)
ت  مساهمات ت  عمل ات بندماج ت )

تحالفات ت  مشاليع مشتركة.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) ڤال نس ا-) شالع  (– بلشربط)
 32000 (- كالب ن طا) حي  برل�سي-)

بلحس مة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: تم مة) زغد د  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() تم مة  زغد د  بلس دة 
بلحس مة) (32000 بلبصرة) زنقة  (01

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() تم مة  زغد د  بلس دة 
بلحس مة) (32000 بلبصرة) زنقة  (01

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)228.
563I

NORD FINANCE

STE PUERTO BAHIA
إعالن مأعدد بلقربلبت

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE PUERTO BAHIA »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 
بئر تنزلبن لقم 36 بلطابق بر 2 - 

32000 بلحس مة بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.3821

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 20)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 250 تصل) من  ب ع حصة  بحدة  (-
بلس د׃  في ملك  كانت  بلتي  حصص 
لبطاقة) سف ان٬بلحامل  بملرببط 
 350286 ׃  لقم) بل طن ة  بلأعريف 
لش د٬  بملرببط  بلس د׃) لفائدة  (R
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
لقم׃ R 500960)-)ب ع حصة  بحدة)
250)حصص بلتي كانت في) من تصل)
بملرببط إل اس٬بلحامل) ملك بلس د׃)
׃  لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 
بملرببط) بلس د׃) لفائدة  (R  355822
بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  لش د٬)
ب ع) (- (R  500960 لقم׃  بل طن ة 
حصة  بحدة من تصل)250)حصص)

بملرببط) بلس د׃) ملك  في  كانت  بلتي 

بلأعريف) لبطاقة  ياسين٬بلحامل 

لفائدة) (R  362276 ׃  لقم) بل طن ة 

بلحامل) لش د٬) بملرببط  بلس د׃)

لقم׃  بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

 R 500960

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

مناسبا) برسا�سي  بلقان ن  مالءمة 

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  للشركة 

د ن خلق شخص معن ي جديد.)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

8)من بلقان ن برسا�سي.:) بند لقم)

بلذي ينص على مايلي:)عديل بلفصل)
8))لتسما2 بلشركة كمايلي)׃)-بلس د:)

بئر) بشالع  بلساكن  لش د٬) بملرببط 

بلحس مة٬  (32000  36- تنزلبن لقم)

بالحس مة٬  (12/01/1962 بملزدبد في)

لقم) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 

بلجنس ة:280  مغربي  (٬  R  50096

حصة٬مرقمة من)1)إلى)280.)-بلس د:)

بئر) بلساكن بشالع  بملرببط سف ان٬)

بلحس مة٬  (32000  36- تنزلبن لقم)

بالحس مة٬  (03/10/1993 بملزدبد في)

لقم) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 

بلجنس ة:220  مغربي  (٬  R  350286

 .520 إلى) (281 من) حصة٬مرقمة 

بلساكن) إل اس٬) بملرببط  -بلس د:)

 32000  36- لقم) تنزلبن  بئر  بشالع 

 1998 في25/08/  بملزدبد  بلحس مة٬)

للبطاقة) بلحامل  (٬ بالحس مة)

مغربي) (٬  R  355822 لقم) بل طن ة 

من) حصة٬مرقمة  بلجنس ة:220)

بملرببط) -بلس د:) (.760 إلى) (521

تنزلبن) بئر  بشالع  بلساكن  ياسين٬)
بملزدبد) بلحس مة٬) (32000  36- لقم)

في)20/10/2000)بالحس مة٬)بلحامل)

 ٬  R  362276 للبطاقة بل طن ة لقم)

حصة٬مرقمة) بلجنس ة:220) مغربي 

من)761)إلى)1000. 

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالحس مة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)251.

562I
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FUTURE CONSEIL

NOVAC BEAUTY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة ي سف بن تاشفين بلطابق 

بر 2، 26100، برش د بملغرب
NOVAC BEAUTY شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 

بلسفلي تجزئة نصرهللا 237-1 زنقة 
11 - 26100 برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
17121

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.NOVAC BEAUTY
غرض بلشركة بإيجاز):)شربء) 9 ع)
بملعدبت  بملنأجات) جم ع   ت زيع 

بملأعلقة بالأجم ل  بلعط ل.
شربء) 9 ع  ت زيع جم ع بملنأجات)

 بلبضائع شبه بلص دالن ة..
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زنقة) (237-1 بلسفلي تجزئة نصرهللا)

11 - 26100)برش د بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس دة فاطمة بملعبدي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة فاطمة بملعبدي عن بنه)ب()
237)زنقة)11)تجزئة نصرهللا)26100 

برش د بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة فاطمة بملعبدي عن بنه)ب()
237)زنقة)11)تجزئة نصرهللا)26100 

برش د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة ببرش د بأاليخ)

2022)تحت لقم)1005.
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE EL FATHE
GOLDEN SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

لقم 8 بلطابق 5 بلشقة 9 بقامة 
بلحرية شالع فلسطين، 30000، 

فاس بملغرب
 SOCIETE EL FATHE GOLDEN
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 تجزئة 
 ئام بنس دة عمالة 10 طابق 2 شقة 
17   2 بفاس - 30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72027

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIETE EL FATHE GOLDEN

.SARL AU

تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
مخألفة   بلبناء)

تجالة
شربء) 9 ع  بسأيربد جم ع بمل بد)

 بملنأجات
ب ع م بد بلبناء

عن بن بملقر بالجأماعي):)10)تجزئة)
 ئام بنس دة عمالة)10)طابق)2)شقة)
17) )2)بفاس)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ب عزبتن) عصام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عصام ب عزبتن عن بنه)ب()
225)تجزئة بهال بملرجة فاس)30000 

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عصام ب عزبتن عن بنه)ب()
225)تجزئة بهال بملرجة فاس)30000 

فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2062.
566I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

LE REVE DE BOUREGREG
إعالن مأعدد بلقربلبت

 AGENCE POUR LA CREATION
D’ENTREPRISES

زب ية شالع 11 يناير مع زنقة 
مصطفى بملعاني،بلطابق بلثالث، 
لقم 18، بلدبل بلب ضاء، 20500، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
 LE REVE DE BOUREGREG

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 A1 A2 :عن بن مقرها بالجأماعي 

 PLACE(MOULAY(EL(HASSAN - -
.RABAT MAROC

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.73605

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2020)تم بتخاذ) 11)دجنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

ملك ة) في  بلتي  بلحصص  جم ع  ب ع 

( (IBRAHIM SABOUNJI بلس د)

 100 بق مة) حصة  (5000 عددها)

عاد2) بلس د  إلى  للحصة  دلهم 

عبد) بلس د  حصة    (2500 بنرش د)

بلحك م بنرش د)2500)حصة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

ب ع جزء)من بلحصص بلتي في ملك ة)

بلس د محمد برمين بنرش د عددها)

دلهم) (100 بق مة) حصة  (2500

بنرش د) سلمى  بلس دة  إلى  للحصة 

بنرش د) بلس دة ليم  حصة    (1250

1250)حصة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

بلس د محمد برمين بنرش د   بلس د)

عاد2 بنرش د مسيربن للشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

لتسما2 بلشركة ه )1000000)دلهم)

فئة) من  حصة  (10000 على) م زع 

100)دلهم للحصة على بلشكل بلأالي)

 2500 بلس د محمد برمين بنرش د) (:

 2500 بنرش د) بلس د عاد2  حصة،)

بلس د عبد بلحك م بنرش د) حصة،)

2500)حصة،)بلس دة سلمى بنرش د)

بنرش د) بلس دة ليم  حصة    (1250

1250)حصة

على) ينص  بلذي  (:13 لقم) بند 

مايلي:)بلس د محمد برمين بنرش د  )

بلس د عاد2 بنرش د مسيربن للشركة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

مالس) (12 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)123001.

567I
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MACOSIS CONSULTING

FOHISAM BAT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI، 30000، FES

MAROC

FOHISAM BAT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 391 

بلطابق 3 ثجزئة بلفض لة طريق عين 

بلشقف - 30000 فاس بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.52727

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 تكأ 9ر) (05 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (FOHISAM BAT حل)

لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

 3 بلطابق) (391 لقم) بإلجأماعي 

ثجزئة بلفض لة طريق عين بلشقف)

نت جة) بملغرب  فاس  (30000  -

لصع 9اث مال ة.

  عين:

بلس د)ة()سمير بزمر    عن بنه)ب()

ثجزئة فض لة)2)شالع مكناس طريق)

بملغرب) فاس  (30000 بلشقف) عين 

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)19)شتنبر)2022) في لقم)391 

بلطابق)3)ثجزئة بلفض لة طريق عين)

بلشقف)-)30000)فاس بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2070/022.

568I

PMEHORIZON CONSULTING

ص الص د لين 9ل إنرجي ص ل ص ن 
ص.ل.إ.ص 

 SOLASED RENEWABLE 
 ENERGY SOLUTIONS SRES

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

PMEHORIZON CONSULTING
 RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA(BUREAU(NR 15
 KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC
ص الص د لين 9ل إنرجي ص ل ص ن 

 SOLASED « ص.ل.إ.ص
 RENEWABLE ENERGY

SOLUTIONS SRES » شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي إقبا2 3 
, لقم 12 ,ت الد ت ج ه بلقن طرة. - 

12000 بلقن طرة بملغرب 
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66779
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
ص الص د لين 9ل إنرجي ص ل ص ن)
 SOLASED (« ص.ل.إ.ص)
 RENEWABLE ENERGY

.«(SOLUTIONS SRES
-تس يق) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلطاقة) معدبت  ترك ب  ,ت زيع   

بملأجددة),ترك ب محطات بلضخ  )
لإلسأخدبم) بلشم�سي  بلري 
,دلبسة بلجد ى) بلزلبعي   بلصناعي)
بلطاقة) محطات  مشاليع  تصم م    

بلكهر ض ئ ة.
-بإلسأيربد   بلأصدير.

-)خدمات تخرى.

 3 إقبا2) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
(- بلقن طرة.) ت ج ه  ,ت الد  (12 لقم) (,

12000)بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلصدقي محمد عن بنه)ب() بلس د 
إقامة لياض) (8 3)شقة) زنقة زمزم ب)

برنبال)12000)بلقن طرة بملغرب.
عبدبملنعم) بلصدقي  بلس د 
بر مباخ) (67725 تملان ا) عن بنه)ب()

تملان ا.
عبدبلعالي) بلصدقي  بلس د 
8)كال ف لن ا) 36)زنقة) عن بنه)ب()ف ال)

20150)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عبدبملنعم) بلصدقي  بلس د 
بر مباخ) (67725 تملان ا) عن بنه)ب()

تملان ا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)3877.

569I

بمغال عبد بلغاف ل

TORRERO CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

بمغال عبد بلغاف ل
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلن ل لقم 
1 بلطابق بال 2 تط بن، 93000، 

تط بن بملغرب
TORRERO CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بحمد غنم ة لقم 20 تط بن شالع 
بحمد غنم ة لقم 20 تط بن 93000 

تط بن بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.8021

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (2.000.000«

»1.700.000)دلهم«)إلى)»3.700.000 

مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)

مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)1966.

570I

جيسط ك مبطا ش.ذ.م.م.ش. 

DINERO DE LA AGUADA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

جيسط ك مبطا ش.ذ.م.م.ش. 

شالع بلحسن بر 2، إقامة باب 

بلعقلة د، بلطابق برل�سي، تط بن 

تط بن، 93000، تط بن بملغرب

DINERO DE LA AGUADA شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 23 شالع 

ببن معتز محل لقم 11 تط بن 

تط بن 93000 تط بن بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28579

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 15)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) (DINERO DE LA AGUADA

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

23)شالع ببن معتز) مقرها بإلجأماعي)

 93000 11)تط بن تط بن) محل لقم)

خسالة) (: (2 نت جة  بملغرب  تط بن 

دبئمة.

  حدد مقر بلأصف ة ب)23)شالع)

ببن معتز محل لقم)11)تط بن تط بن)

93000)تط بن بملغرب.)
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  عين:
ن ل بلهدى ب الد بلحاج) بلس د)ة()
محمد) شالع  عن بنه)ب() محمد   
شقة) (2 بن نة بقامة عال ة ب بلطابق)
بملغرب) تط بن  (93000 تط بن) (15

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2007.

571I

FIDUCIAIRE AMALOU

CHAMAL PAREBRISE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N

 50 C/J 1ér(ETAGE، 20400،
CASABLANCA MAROC

CHAMAL PAREBRISE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
هال ن بلرش د لقم 6 عمالة 

بلجطالي - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130065
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CHAMAL PAREBRISE
شربء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 9 ع  بسأيربد  تصدير  تجم ع)
بلس البت  بلزجاج) زجاج   إصالح 

برمامي.

بالسأيربد  بلأصدير  بلأجالة) (-
بشكل عام لجم ع بمل بد ت  بملنأجات)

ت  بمل بد من تي ن ع
-)تي عمل ة تأعلق بالشربء)ت  بلب ع)
بلأمث ل) ت   بلأصدير  ت   بالسأيربد  ت  
ت  بلأباد2 ت  بلشحن ت  بلتس يق ت )
بلأ زيع ت  بلعب ل ت  بلنقل ت  بلعم لة)
ت  بلسمسرة ت  بإليجال ت  بلأ زيع ت )
بلأأجير لجم ع بملنأجات ت  بمل بد ت )
ت  جم ع) بلأ ليدبت ت  بمل بد بلخام،)
غير) ت   بملصنعة  بملنأجات  بلسلع 
برخرى بملماثلة ت ) بملصنعة  برش اء)

ذبت بلصلة
لجم ع) بملشالكة  بلأأجير  (-
بلشركات ت  بلشركات بلتي تم إنشاؤها)
ت  بلتي سيأم إنشاؤها للق ام بأنشطة)

مماثلة ت  ذبت صلة.
بالختربع) بربءبت  جم ع  ح ازة  (-
بلأجالية)  بلتربخ ص  بلعالمات 
 بلنماذج  بلعمل ات  بلأصام م)

 بسأغاللها  نقلها  بملساهمة فيها
بملعامالت) جم ع  تعم،) -) بشكل 
بلأجالية  بلصناع ة  بر لبق بملال ة)
عن) (

ً
 بلعقالية  بملال ة بلتي تأم ن ابة

بلشركة حصرًيا،) بلتي تأعلق بشكل)
مباشر ت  غير مباشر بغرض بلشركة)
ت  بلتي من بملحأمل تن تعزز تط يرها.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
هال ن بلرش د لقم)6)عمالة بلجطالي)

- 90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 332 (: بلنالي) عبدبلعالي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 333 (: بلحسين  صط ك) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 333 (: بلصمدي) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عبدبلعالي بلنالي عن بنه)ب()
 510 لقم) بلجديد  بملغرب  تجزئة 

92000)بلعربئش بملغرب.

بلحسين  صط ك) بلس د 
 102 تجزئة بلقدس بلرقم) عن بنه)ب()
 20270 شالع ب الد حد  عين بلشق)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلس د محمد بلصمدي عن بنه)ب()
بلبربنص بلقديمة ح مة حد )90000 

طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عبدبلعالي بلنالي عن بنه)ب()
 510 لقم) بلجديد  بملغرب  تجزئة 

92000)بلعربئش بملغرب
بلحسين  صط ك) بلس د 
 102 تجزئة بلقدس بلرقم) عن بنه)ب()
 20270 شالع ب الد حد  عين بلشق)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب
بلس د محمد بلصمدي عن بنه)ب()
بلبربنص بلقديمة ح مة حد )90000 

طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
غشت) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)256912.
572I

STE IML HSAYN SARL AU

IML HSAYN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

STE IML HSAYN SARL AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37،

60000، OUJDA(MAROC
IML HSAYN شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
دلبف ف زنقة 2 لقم 7 بسلي - 

60000  جدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.32905

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 27)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
مبلغ) (IML HSAYN بلشريك بل ح د)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي حي دلبف ف زنقة)2 
60000) جدة بملغرب) (- بسلي) (7 لقم)
تهدبف) تحق ق  عدم  (: (2 نت جة 

بلشركة  9الأالي بلغاء)بملشر ع.
حي) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
دلبف ف زنقة)2)لقم)7)بسلي)-)60000 

 جدة بملغرب.)
  عين:

بحسن  ) مصطفى  بلس د)ة()
لقم) بملصطفى  م الي  حي  عن بنه)ب()
كمصفي) بملغرب  60000) جدة   22

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د   بل ثائق)
بملأعلقة بالأصف ة):)حي دلبف ف زنقة)

2)لقم)7)بسلي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1512.
573I

FACE FIDUCIAIRE

APEDIA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إنشاء)فرع تابع للشركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شالع مصطفى بملعني بلطابق 

بلثالث لقم 6، 20130، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

APEDIA SARL شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 62 زنقة 
جاك م نيي - 68069 ملها س 

فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.550365

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 فبربير) (17 في) بملؤلخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
( (APEDIA COURTAGE بلتسم ة)
بلكائن بالعن بن زب ية زنقة سم ة  )
 3 بقامة شهرزبد) بمل من  عبد  شالع 
بلدبلبلب ضاء) (20000  -  8 لقم) (2 ط)
بملغرب   بملسير من طرف بلس د)ة()

ناصري بدليس.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 18 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

.CRI(ي ل  ز)2022)تحت لقم

572I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

RED CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

RED CAR شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي كربج كائن 

برقم 120 تجزئة تاف كت بمأدبد 

بلص يرة - 22000 بلص يرة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.5855

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)20)ي ل  ز)2022)تقرل حل)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) (RED CAR بل ح د) بلشريك 

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

برقم) كائن  كربج  بإلجأماعي  مقرها 

120)تجزئة تاف كت بمأدبد بلص يرة)

- 22000)بلص يرة بملغرب نت جة 2):)

تربجع بلنشاط بلأجالي.

  حدد مقر بلأصف ة ب كربج كائن)

120)تجزئة تاف كت بلص يرة)-) برقم)

22000)بلص يرة بملغرب.)

  عين:

محمد تمين تسأ ك  ) بلس د)ة()

تاف كت) تجزئة  (207 لقم) عن بنه)ب()

بلص يرة) (22000 بلص يرة) بمأدبد 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)02)غشت)

2022)تحت لقم)290.

575I

AZ CONSULTANTS

 SOCIETE IMMOBILIERE

D›ANFA BEASEJOUR
إعالن مأعدد بلقربلبت

AZ CONSULTANTS

121 شالع حسن بر 2، بلطابق 

بلرببع، 20000، بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

D’ANFA BEASEJOUR »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 1 

زنقة ت ل ز حي س ا2 - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.21781

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2021)تم بتخاذ) 20)دجنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1.)معاينة  فاة بملساهمين)

مايلي:) على  ينص  بلذي  بلشركة:) في 

بلس د) بلشركة  في  بملساهمين   فاة 

م ل د بلح مر،)عبد بلرحمان بلح مر)

بلح مر  حل 2  لثتهم) هللا  عبد    

محلهم كمساهمين جدد في بلشركة

قربل لقم)2.)معاينة بلأ زيع بلنهائى)

بلذي ينص على) للحصص بملشتركة:)

مايلي:)معاينة بلأ زيع بلنهائى 2)7500 

لرتس) بملك نة  بملشتركة  للحصص 

بملا2.

تع ين مسيرين جدد) (.3 قربل لقم)

للشركة:)بلذي ينص على مايلي:)تع ين)

كمسيرين جدد للشركة ملدة سن بت)

بلس د) بلح مر،) بلصباح  (: بلس دة)
بمحمد) بلس د  بلح مر،) لض بن 

بلح مر

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلنظام) تعديل  (.1 لقم) بند 

مايلي:) على  ينص  بلذي  برسا�سي:)

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة من)

محد دة) إلى شركة  مساهمة  شركة 

بملسؤ ل ة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ن  )2022)تحت لقم)828559.

576I

CABINET BOUZIDI

ZAKAMINE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكأب بلب زيدي ص.ب 125 

بلناظ ل، 62000، بلناظ ل بملغرب

ZAKAMINE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملسيرة طريق ت يمة بلناظ ل 62000 

بلناظ ل بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.18327

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)15)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»شالع بملسيرة طريق ت يمة بلناظ ل)

»م ناء) إلى) بلناظ ل بملغرب«) (62000
بلناظ ل) (62000 بلناظ ل) بنصال  بني 

بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)20)شتنبر)

2022)تحت لقم)2218.

577I

CABINET BOUZIDI

TRANS BALLOUT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكأب بلب زيدي ص.ب 125 
بلناظ ل، 62000، بلناظ ل بملغرب
TRANS BALLOUT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع ببن 
خلد ن بلعر ي بلناظ ل 62000 

بلناظ ل بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.19833

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)29)غشت)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»شالع ببن خلد ن بلعر ي بلناظ ل)
62000)بلناظ ل بملغرب«)إلى)»بملركب)
شالع) (182 لقم) ب يلغمان  بلأجالي 
بلعر ي) (53 لقم) بلخامس  محمد 

بلناظ ل)62000)بلناظ ل بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)15)شتنبر)

2022)تحت لقم)2377.
578I

ste controle balance sarl

LEARN-ZONE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
LEARN-ZONE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بال 2 ف ال لقم 2 زنقة جاليجل ان  

تجزئة قدماء بملحال9ين بملدينة 
بلجديدة مكناس - 50000 مكناس 

بملغرب
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تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57271

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LEARN-ZONE
-د لبت) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بللغات
-بلدعم بملدل�سي.

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
جاليجل ان ) زنقة  (2 لقم) ف ال  بال 2 
بملدينة) بملحال9ين  قدماء) تجزئة 
مكناس) (50000 (- بلجديدة مكناس)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 60.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
حن ف) بلزهربء) فاطمة  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (600 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
حن ف) بلزهربء) فاطمة  بلس دة 
بقامة) (9 عمالة) (6 بلشقة) عن بنه)ب()
11000)سال) 2)بطانة سال) فضل هللا)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() حن ف  زه ل  بلس دة 
مكناس) ع  م  ب  (8 لقم) الم  عمالة 

50000)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3516.

579I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

MARRAKECH SUNCARE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group

sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19

 1er(etage(ainitti(marrakech،

40000، marrakech(maroc

MARRAKECH SUNCARE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة لقم 

30 عمالة 30 تجزئة ب بلطابق بلأالت 

شالع عبد بلكريم بلخطابي جليز 

مربكش - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129137

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (03

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MARRAKECH SUNCARE

ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالجملة جم ع بن بع م بد بلأجم ل.

عن بن بملقر بالجأماعي):)شقة لقم)

30)عمالة)30)تجزئة ب بلطابق بلأالت)

جليز) بلخطابي  بلكريم  عبد  شالع 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

فرنانديز) ليبا   م ن كا  بلس دة 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

فرنانديز) ليبا   م ن كا  بلس دة 

 3 مدينة) بملعدن  ج لف  عن بنه)ب()
مربكش) بلجن بي  بلنخ ل  (82 لياض)

20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

فرنانديز) ليبا   م ن كا  بلس دة 

 3 مدينة) بملعدن  ج لف  عن بنه)ب()
مربكش) بلجن بي  بلنخ ل  (82 لياض)

20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139628.

580I

ORIEN.COMPTA

D&F MOTORS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شالع محمد بلخامس حي 

بلحسني بركان، 60300، بركان 

بملغرب

D&F(MOTORS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شقة 03 

بلطابق بلثاني عمالة مضربن شالع 

محمد بلخامس - 60300 بركان 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

8705

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 D&F (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MOTORS
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تس يق معدبت بلس البت.
 03 :)شقة) عن بن بملقر بالجأماعي)
شالع) مضربن  عمالة  بلثاني  بلطابق 
بركان) (60300 (- بلخامس) محمد 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس د عصام زينبي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عبد بلخالق عط بني):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() زينبي  عصام  بلس د 

بحفير)60050)بحفير بملغرب.
عط بني) بلخالق  عبد  بلس د 
60000) جدة) عن بنه)ب() جدة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() زينبي  عصام  بلس د 

بحفير)60050)بحفير بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)506/2022.
581I

FIDUCIAIRE

DIAMANT CARPET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC
DIAMANT CARPET شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلأجزئة 
بلجماع ة لقم E330 بنس دة - 
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30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73921

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DIAMANT CARPET

غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع بالثاث.

بلأجزئة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

(- بنس دة) (E330 لقم) بلجماع ة 

30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد بدلي ش عن بنه)ب()

 02 شالع بملسجد لقم) (1 حي بملسيرة)

73000)بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د محمد بدلي ش عن بنه)ب()

 02 شالع بملسجد لقم) (1 حي بملسيرة)

73000)بلدبخلة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.

582I

AFTISSE CONSEIL

BEST H&A
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème(ETAGE(ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL(FASSI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
BEST(H&A شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 10 

بلطابق 3 عمالة ب11 بلعز زية 718 - 
20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129199

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BEST (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.H&A
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للحالقة  بلأجم ل
تس ير مربكز بلأجم ل  بلأدل ك.

 10 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلطابق)3)عمالة ب11)بلعز زية)718 - 

20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس دة بشرعي ح اة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ح اة  بشرعي  بلس دة 

عمل ة باب بلجن ب عمالة ك شقة)

10)بلعز زية)20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ح اة  بشرعي  بلس دة 

عمل ة باب بلجن ب عمالة ك شقة)

10)بلعز زية)20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.
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R H AUDIT COMPTA

A M K TRANS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 RUE BIR ANZARANE IMM

 SEVILLA(N° 06 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

A M K TRANS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي طريق 

تط بن مركب ببن بط طة بلطابق 

3 لقم 62 طنجة - 90000 طنجة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130701

 15 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 A M K(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع دبخل   خالج بملغرب.

طريق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق) بط طة  ببن  مركب  تط بن 

طنجة) (90000 (- طنجة) (62 لقم) (3

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلس د محمد ل�سى تكدي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

250)حصة) (: بلس د حمزة تكدي)

بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (250 (: بلس د تيمن تكدي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

تكدي) ل�سى  محمد  بلس د 

عن بنه)ب()شالع ل مانالقم)26)مرشان)

90000)طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() تكدي  حمزة  بلس د 

 90000 مرشان) (26 شالع ل مانالقم)

طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() تكدي  تيمن  بلس د 

 90000 مرشان) (26 شالع ل مانالقم)

طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() تكدي  حمزة  بلس د 

 90000 مرشان) (26 شالع ل مانالقم)

طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10323.
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LADOZE COSMETICS

LADOZE COSMETICS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

LADOZE COSMETICS
لقم 13 شالع بحمد بملجاطي بقامة 
باللب بلطابق 1 لقم 08 بملعاليف، 

20370، بلدبل بلب ضاء بملغرب
LADOZE COSMETICS شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 13 
شالع بحمد بملجاطي بقامة باللب 

بلطابق 1 لقم 08 بملعاليف - 20370 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.526823
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)19)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
13)شالع بحمد بملجاطي بقامة) »لقم)
(- بملعاليف) (08 لقم) (1 باللب بلطابق)
إلى) بملغرب«) بلب ضاء) بلدبل  (20370
»شالع محمد بلط ب بلناصري لقم)
بلدبل) (20202 (- باللفة) (12-16-18

بلب ضاء)بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839161.
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صباح بنف 

STE PARA-RELAX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

صباح بنف 
عمالة بنشل خة بلرقم 08 ببن جرير 
عمالة بنشل خة بلرقم 08 ببن جرير، 

23150، ببن جرير بملغرب
STE PARA-RELAX شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي 

بلقدس لقم 51 ببن جرير ببن جرير 
23150 ببن جرير بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.3035
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 غشت) (23 في) بملؤلخ 
STE PARA-RELAX)شركة ذبت) حل)
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
ببن) جرير  ببن  (51 لقم) بلقدس  حي 
بملغرب) جرير  ببن  (23150 جرير)
هدفها) تحقق  لم  اللشركة  نت جة 

بالقأصادي.
  عين:

بملهدب  ) بملصطفئ  بلس د)ة()
بنجرير) (326 بل لدة) حي  عن بنه)ب()
23150)ببن جرير بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
حي) 2022) في  غشت) (23 بأاليخ)
ببن جرير ببن جرير) (51 بلقدس لقم)

23150)ببن جرير بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بابن جرير بأاليخ)05)شتنبر)

2022)تحت لقم)310/2022.
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

ABRINORD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC
ABRINORD شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 22 
زنقة بلعربي بلدغمي حي بدل طريق 
عين بلسمن - 30000 فاس بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.20133

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 22)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلغميري لحسن كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3982.
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 COMPTOIR PIECES
 DE RECHANGES

AUTOMOTIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 COMPTOIR PIECES DE

 RECHANGES AUTOMOTIVE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بل فاق 29 
بملجم عة بلسكن ة 11B م س11 

بلطابق بلسفلي عين بلسبع - - بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.269055
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (21 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 COMPTOIR ذبت بلشريك بل ح د)
 PIECES DE RECHANGES
لتسمالها) مبلغ  (AUTOMOTIVE
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
بملجم عة) (29 بل فاق) بإلجأماعي 
بلطابق) س11) م  (11B بلسكن ة)
بلسفلي عين بلسبع)-)-)بلدبل بلب ضاء)
نشاط) ت قف  (: (2 نت جة  بملغرب 

بلشركة.

بل فاق) بلأصف ة ب    حدد مقر 
29)بملجم عة بلسكن ة)11B)م س11 
بلطابق بلسفلي عين بلسبع)-)-)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

لش د  ) بلش كب  بلس د)ة()
 1 س) م  بلفضل  بقامة  عن بنه)ب()
عمالة)1)لقم)30)ع س)-)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837573.
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MOGADOR GESTION

ESSAOUIRA INTERIORS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ESSAOUIRA INTERIORS شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
غز ة بدل بملحل بملسمى جديدي 
لقم 2 بلحي بلصناعي بلص يرة - 

 ESSAOUIRA MOGADOR 22000
.GESTION

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.1689
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تع ين) (2022 ي ن  ) (20 بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 
MELETTI GABRIELE)كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)19)ي ل  ز)

2022)تحت لقم)265/2022.
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CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 STE »INSTALL INVEST
MARRAKECH« SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة لقم 01 بملسيرة 1, »س« لقم 

32، 20000، مربكش بملغرب

 STE »INSTALL(INVEST

MARRAKECH« SARL(AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملسيرة 2 

ب لقم 358 بلطابق بلثالث - 20000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129293

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 STE »INSTALL INVEST (:

.MARRAKECH«(SARL(AU

-) ك ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعما2

-)بالستشالبت في بالدبلة  بلتس ير

-)بلتس ير بلعقالي.

عن بن بملقر بالجأماعي):)بملسيرة)2 

ب لقم)358)بلطابق بلثالث)-)20000 

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

ب لتا) غين  ك ل ت  بلين  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ب لتا) غين  ك ل ت  بلين  بلس دة 
تاس لطانت) ت كانة  د بل  عن بنه)ب()

20065)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ب لتا) غين  ك ل ت  بلين  بلس دة 
تاس لطانت) ت كانة  د بل  عن بنه)ب()

20065)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139813.
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PREMIUM FINANCE

 MOROCCO REFINED
TRAVEL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MOROCCO REFINED TRAVEL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 501 إقامة 

بلفضل عمالة 109 بلطابق 05 
بلشطر 08 - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129255

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MOROCCO REFINED TRAVEL
تنظ م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأظاهربت.
 501 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
إقامة بلفضل عمالة)109)بلطابق)05 
بلشطر)08 - 20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس دة سل ى بلربعا ي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلربعا ي) سل ى  بلس دة 
إقامة بلفضل عمالة) (501 عن بنه)ب()
 20000 08 05)بلشطر) بلطابق) (109

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلربعا ي) سل ى  بلس دة 
إقامة بلفضل عمالة) (501 عن بنه)ب()
 20000 08 05)بلشطر) بلطابق) (109

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120012.
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Les bons comptes

SYGEE COMPANY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani، 1175
20000، Casablanca(Maroc

SYGEE COMPANY شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 

 GH2 بلهدى زنقة محمد بلفرج

عمالة 90 بلشقة 15 س دي م من - 

20500 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557015

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SYGEE(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.COMPANY

بل جبات) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلسريعة   بلأ ص ل.

بقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلهدى زنقة محمد بلفرج)GH2)عمالة)

90)بلشقة)15)س دي م من)-)20500 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة سام ة بنكيربن)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة سام ة بنكيربن عن بنه)ب()
21)زنقة بب  عبدهللا بلنافعي معاليف)

20600)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة سام ة بنكيربن عن بنه)ب()
21زنقة بب  عبدهللا بلنافعي معاليف)

20600)بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839828.
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STE BENSELLAOU SARL AU 

شركة الغرب دراسة
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة بلغرب دلبسة شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بن خلد ن مكأب لقم 3 بلطابق 2 
قسالية بملركز جرس ف - 35100 

جرس ف بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2022/2201

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
شركة) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

بلغرب دلبسة.
مكأب) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلدلبسة بلأقن ة  بلهندسة بملدن ة
-مخأبربالسأطالع بلج  تقني

-بملربقبة بلأقن ة.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 2 بلطابق) (3 بن خلد ن مكأب لقم)
 35100 (- جرس ف) بملركز  قسالية 

جرس ف بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: لكرط) ببربه م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لكرط  ببربه م  بلس د 
تجزئة به ج شالع سان ل ي فاس) (2

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لكرط  ببربه م  بلس د 
تجزئة به ج شالع سان ل ي فاس) (2

30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بجرس ف بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)1202/2022.
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JIYAR JAOUAD

BOUTA-DE BATIMENT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

BOUTA-DE BATIMENT شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 296 
تجزئة صبال تم م نت - 63300 

بركان بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

7117
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2020 يناير) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BOUTA-DE BATIMENT
مط ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالبت
تعما2 ت  إنشاءبت مخألفة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)296 
 63300 (- تم م نت) صبال  تجزئة 

بركان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: بلس د علي ب طه)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د حسن ب طه):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() علي  ب طه  بلس د 

ه لندب)366213)ه لندب ه لندب.
عن بنه)ب() حسن  ب طه  بلس د 

ه لندب)366213)ه لندب ه لندب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب طه  علي  بلس د 

ه لندب)366213)ه لندب ه لندب
عن بنه)ب() حسن  ب طه  بلس د 

ه لندب)366213)ه لندب ه لندب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تبريل) (20 بأاليخ) ببركان  بالبأدبئ ة 

2020)تحت لقم)160/2020.
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بئأمان ة بلربحة

 STE YOUR HOME
BUILDING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

بئأمان ة بلربحة
28 شالع محمد بلخامس تجزئة 
بلصافي برش د برش د، 26100، 

MAROC برش د
 STE YOUR HOME BUILDING

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 13 شالع 
محمد بلخامس بلطابق بلثالت 

تجزئة بليسر برش د 26100 برش د 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16979

في مؤلخ  حر  عقد   بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022  11)غشت)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.YOUR HOME BUILDING

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي)_)ب ع  شربء)باللب�سي_)مقا لة)

بشغا2 مخألفة_)بلأجالة.

13)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

محمد بلخامس بلطابق بلثالت تجزئة)

بليسر برش د)26100)برش د بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة مل كة بملحيريك)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: بلس دة مل كة بملحيريك)

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة مل كة بملحيريك عن بنه)ب()

بلرحمة كلم م) بل ك حي  (02 بلزنقة)

81000)كلم م بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة مل كة بملحيريك عن بنه)ب()

بلرحمة كلم م) بل ك حي  (02 بلزنقة)

81000)كلم م بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (23 بأاليخ) ببرش د  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)836.
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tob travaux divers

HI CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي  لي بلعهد زنقة بلل م ن لقم 

بلدبل 11 بلع  ن بلع  ن، 70000، 
بلع  ن بملغرب

HI CONSTRUCTION شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بل كالة 01 بل ك   لقم 25 بلع  ن - 
70000 بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
39289

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2021 دجنبر) (06
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 HI (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONSTRUCTION
خدمات) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بملعدن ة  بلبستنة) بله اكل  (, بلبناء)
 بلهندسة بملدن ة),)خدمات مأن عة),)

بلطاقة بملأجددة),
.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بلع  ن) (25 01)بل ك   لقم) بل كالة)

70000)بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بحماد  ل ه ) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بحماد  ل ه   بلس د 
بل حدة) مدينة  س  بل ك  (737 لقم)

70000)بلع  ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بحماد  ل ه   بلس د 
بل حدة) مدينة  س  بل ك  (737 لقم)

70000)بلع  ن بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)-)تحت لقم)

.-
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cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

دينا ب ان بيم 9 لي 

DINA-BAYAN IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt 4

tetouan، 93000، tetouan(maroc

 DINA-BAYAN دينا ب ان بيم 9 لي

IMMOBILIER شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلجيش بمللكي لقم 656 ب ساف  - 

93020 تط بن بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28133

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)16)شتنبر)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

 656 لقم) بمللكي  بلجيش  »شالع 

ب ساف )-)93020)تط بن بملغرب«)إلى)

»تجزئة قنا بلحمامة ح مة طنجا ة)
تط بن) (93020  -  7 لقم) (3 بلطابق)

بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2006.
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MOGADOR GESTION

4VENTI
إعالن مأعدد بلقربلبت

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

2VENTI »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 9 
زنقة علي بن ببي طالب بلص يرة - 

22000 بلص يرة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.2283

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (21 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 

حصة من بصل) (306 تف يت) مايلي:)

بلس د) يمألكها  بلتي  حصة  (592

GIORGIO MELETTI)بلحامل لج بز)

سفر لقم)YA0823222)لفائدة شركة)

 MOGADOR ACTIVE GROWTH

SARL)بلكائن مقرها بالص يرة

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

حصة من بصل) (288 تف يت) مايلي:)

بلس د) يمألكها  بلتي  حصة  (592

GIORGIO MELETTI)بلحامل لج بز)

سفر لقم)YA0823222)لفائدة شركة)

TIMESIS SRL)بلكائن مقرها بايطال ا.)

على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 

بالجأماعي) بلنشاط  ت س ع  مايلي:)

باضافة مكأب للدلبسة   بلبحث في)

-)مقا 2 في) مجا2 بلزلبعة   بلفالحة)

بلخدمات  بلأ طين للشركات)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

ت س ع بلنشاط بالجأماعي

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يت حصص   تعديل بملساهمات)

في لبسما2 بلشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)19)ي ل  ز)

2022)تحت لقم)262/2022.
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MOGADOR GESTION

TIMESIS AFRIQUE
إعالن مأعدد بلقربلبت

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

TIMESIS AFRIQUE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزئة 

بزلف تجزئة لقم 815 بلص يرة - 

22000 بلص يرة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.2179

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (20 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

يمألكها) بلتي  حصة  (160 تف يت)

بلس د)GABRIELE MELETTI)بلحامل)

 N000191P لقم) بلأعريف  لبطاقة 

لفائدة شركة)2VENTI SARL)بلكائن)

مقرها بالص يرة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

يمألكها) بلتي  حصة  (170 تف يت)

بلحامل) بلزبهر  بلرح م  عبد  بلس د 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

 2VENTI شركة) لفائدة  (B66329

SARL)بلكائن مقرها بالص يرة.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تمألكها) بلتي  حصة  (170 تف يت)

بل عق بي) بلرش دي  بسماء) بلس دة 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 

 2VENTI(لفائدة شركة(Z15225(لقم

SARL)بلكائن مقرها بالص يرة.
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قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:
بالجأماعي  ) بلنشاط  تعديل 
تع يضه بمقا 2 في تس ير بلثقن ات)

بلزلبع ة   بلفالح ة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل بلنشاط بالجأماعي
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
تف يت حصص   تعديل بملساهمات)

في لبسما2 بلشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)19)ي ل  ز)

2022)تحت لقم)263/2022.
599I

EUROCLIMA

EUROCLIMA
إعالن مأعدد بلقربلبت

EUROCLIMA
 75BD EMILE ZOLA

 CASABLANCA، 20082،
CASABLANCA MAROC

EUROCLIMA »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 75BD :عن بن مقرها بالجأماعي 
 EMILE ZOLA CASABLANCA

.20082 CASABLANCA(MAROC
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.100139

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بتخاذ) تم  (2022 ماي) (22 في) بملؤلخ 

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بسأدعاء) طريقة  على  بملصادقة 

بلجمع بلعام غير بلعادي
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بثبات  فاة بلشريك بلس د مصطفى)

بن بلطاهر
على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 
بلحصص) ت زيع  بثبات  مايلي:)
بلس د) للمرح م  بالجأماع ة 
حصة() بلطاهر)1800) بن  مصطفى 
عبد) بلس د  كاالتي:) على  لثأه 
بلطاهر..............525  بن  بلكريم 

زكرياء) بلس د  بجأماع ة  حصة 

حصة) (525 بلطاهر.................) بن 

بن�سي م نة  بلس دة  بجأماع ة 

حصة) بمال.....................225)

بن) بما2  بلس دة  بجأماع ة 

حصة) بلطاهر...................262)

بن) بكربم  بلس دة  بجأماع ة 

حصة) (263 بلطاهر..................)

بجأماع ة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بثبات بقالة بملسير بلس د حسن بن)

بلطاهر من منصبه

قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديد صالح ات بملسيرين

قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلقان ن) 16،15،7،6من  بلبند) تغ ير 

بالسا�سي للشركة

قربل لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

ت زيع لبسما2   بلحصص بالجأماع ة)

بلس د عبد بللط ف) للشركة كاالتي:)

بج بلطاهر............900حصة  بن 

 90.000،00 . . . . . . . . . . . . . . . تماع ة.

بن) سهام  بلس دة  دلهم 

حصة) بلطاهر.................900)

9 0 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . ع ة جأما ب

بن) لبنى  بلس دة  0،00دلهم 

بجت حصة  بلطاهر.................900)

ماع ة................90.000،00دلهم)

حربق........................ كريم  بلس دة 

بجأماع ة..............50 حصة  (500.

بلكريم) عبد  بلس د  000،00.دلهم 

بج حصة  بلطاهر..............525) بن 

تماع ة...............52.500،00دلهم)

بلطاهر.................) بن  زكرياء) بلس د 

بجأماع ة................52 حصة  (525

500،00دلهم بلس دة م نة بنس ام

بجأماعي حصة  بل.....................225)

بلس دة) ة...............22.500،00دلهم 

بلطاهر...................262  بن  بما2 

بجأماع ة...............26.2 حصة 

بن) بكربم  بلس دة  00،00دلهم 

263)حصة بجأم بلطاهر..................)

بع ة...............26.300،00دلهم.

على) ينص  بلذي  (:8 لقم) قربل 
غير) ملدة  بلشركة  تس ير  يأم  مايلي:)
عبد) بلس د  (: طرف) من  محد دة 
بلطاهر،مغربي،مزدبد) بن  بللط ف 
بلأعريف) لبطاقة  بالناض ل،حامل 
مق م) 99297ص  لقم) بل طن ة 
حي) بليسر شقة5) بقامة  بسكأ ل11)

بلرياض بلر9اط)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
ينص) بلذي  (:7-6 لقم) بند 
لبسما2  ) ت زيع  مايلي:) على 
للشركة) بالجأماع ة  بلحصص 
بن) بللط ف  عبد  بلس د  كاالتي:)
بج بلطاهر............900حصة 

 90.000،00 . . . . . . . . . . . . . . . تماع ة.
بن) سهام  بلس دة  دلهم 
حصة) بلطاهر.................900)
9 0 . 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . ع ة جأما ب
بن) لبنى  بلس دة  0،00دلهم 
بجت حصة  بلطاهر.................900)
ماع ة................90.000،00دلهم)
حربق........................ كريم  بلس دة 
بجأماع ة..............50 حصة  (500.
بلكريم) عبد  بلس د  000،00.دلهم 
بج حصة  بلطاهر..............525) بن 
تماع ة...............52.500،00دلهم)
بلطاهر.................) بن  زكرياء) بلس د 
بجأماع ة................52 حصة  (525
500،00دلهم بلس دة م نة بنس ام
بجأماعي حصة  بل.....................225)
بلس دة) ة...............22.500،00دلهم 
بلطاهر...................262  بن  بما2 
بجأماع ة...............26.2 حصة 
بن) بكربم  بلس دة  00،00دلهم 
263)حصة بجأم بلطاهر..................)

بع ة...............26.300،00دلهم
ينص) بلذي  (:16-15 لقم) بند 
ملدة) بلشركة  تس ير  يأم  مايلي:) على 
بلس د عبد) (: غير محد دة من طرف)
بلطاهر،مغربي،مزدبد) بن  بللط ف 
بلأعريف) لبطاقة  بالناض ل،حامل 
مق م) 99297ص  لقم) بل طن ة 
حي) بليسر شقة5) بقامة  بسكأ ل11)

بلرياض بلر9اط).

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839231.
600I

sabahinfo

ASSURANCE MAAROUF
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique
 el(kelaa(des(sraghna، 43000، el

kelaa des sraghna maroc
ASSURANCE MAAROUF شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 29 
شالع محمد 5 قلعة سربغنة - 
23000 قلعة سربغنة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2229
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلرزبق) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (200 معر ف)
)ة() حصة لفائدة بلس د) (200 تصل)
شتنبر) (12 بأاليخ) معر ف  نع مة 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)28 

شتنبر)2022)تحت لقم)203/2022.
601I

إئأمان ة بل فاء

AGROMOLET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

إئأمان ة بل فاء
شالع عال2 بلفا�سي بلرقم 79 

سطات، 26000، سطات بملغرب
AGROMOLET شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 
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117 زنقة ببن منير إقامة بلزلقاء 

بلطابق بر 2 بلرقم 2 بملعاليف بلدبل 

بلب ضاء - 20670 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556961

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AGROMOLET

غرض بلشركة بإيجاز):)-1)بإلستربد)

 بلأصدير.

بلرقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلزلقاء) إقامة  منير  ببن  زنقة  (117

بلطابق بر 2 بلرقم)2)بملعاليف بلدبل)

بلب ضاء) بلدبل  (20670 (- بلب ضاء)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 300.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 3.000 (: محمد) زل بلي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  زل بلي  بلس د 

د بل ب الد بلقاسم ب الد فالس بلحلة)

بلبر ج) (26000 سطات) بلبر ج 

.26250

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() محمد  زل بلي  بلس د 

د بل ب الد بلقاسم ب الد فالس بلحلة)

بلبر ج) (26000 سطات) بلبر ج 

.26250

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839619.

602I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

MORO SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

حل شركة

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

MORO SERVICES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بل هابي، طابق تحت تل�سي، شالع 

فاطمة بلزهربء، لقم 16 شالع بني 

مكادة - 90000 طنجة بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.77877

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 21)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 MORO SERVICES(بلشريك بل ح د

مبلغ لتسمالها)20.000)دلهم  عن بن)

بل هابي،) تجزئة  بإلجأماعي  مقرها 

فاطمة) شالع  تل�سي،) تحت  طابق 

(- شالع بني مكادة) (16 لقم) بلزهربء،)

90000)طنجة بملغرب نت جة 2):)عدم)

 ج د بلس  لة.

تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

بلطابق تحت تل�سي،)شالع) بل هابي،)

بني) 16،شالع  لقم) بلزهربء،) فاطمة 

مكادة)-)90000)طنجة بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()لش د م ل    عن بنه)ب()

حي بلس ليين زنقة بب  بكر بلغساني)

لقم)9 90000)طنجة بملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257983.

603I

MARCHICA CONSEIL

CHARTAM CORP

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

MARCHICA CONSEIL

22، شالع ط ك  ، بلطابق 1، شقة 

1، بلناظ ل.، 62000، بلناظ ل 

بملغرب

CHARTAM CORP شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة، تجزئة 23، سل بن، 

بلناظ ل. - 62702 بلناظ ل بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.21229

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2022 شتنبر) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

محمد كعب ن) )ة() تف يت بلس د)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (50

مربد) )ة() بلس د) لفائدة  حصة  (50

معط ك بأاليخ)23)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2259.

602I

SERHOUAL ABDELKADER

بارا بنسودة

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

SERHOUAL ABDELKADER

 N 14 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME(ETAGE

V.N، 30000، FES(MAROC

بالب بنس دة شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي دكان لقم 

6 بقامة ب عنان بنس دة بملركز فاس 

- 30000 فاس بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.23201

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 15)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة بالب)

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بنس دة 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي دكان)

بقامة ب عنان بنس دة بملركز) (6 لقم)

فاس)-)30000)فاس بملغرب نت جة 2)

:)لك د بلحركة  تقلص بملدبخ ل.

  حدد مقر بلأصف ة ب دكان لقم)

6)بقامة ب عنان بنس دة بملركز فاس)

فاس)30000)فاس بملغرب.)

  عين:

منير فالس   عن بنه)ب() بلس د)ة()

لقم)107)تجزءة بملنتزه)2)تغات فاس)

)ة() كمصفي) بملغرب  فاس  (30000

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3911.

605I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

DAR KHALID DE COTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC
 DAR KHALID DE COTURE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
حدبئق بلبديع ف ال 239 برندلس 
عين بلشقف - 30000 فاس بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.72981
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 ي ل  ز) (28 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
»236.500)دلهم«)تي من)»100.000 
عن) دلهم«) (536.500« إلى) دلهم«)
ت ) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

ع ن ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5193.
606I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

PRESTIGE TOWER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC
PRESTIGE TOWER شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
لقم 21 تجزئة بل فاء 2 زنقة جدة 
بلنرجس طريق صفر  - 30000 

فاس بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.71729

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 شتنبر) (01 في) بملؤلخ 
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 
تي) دلهم«) (5.871.100« قدله)
إلى) دلهم«) (10.000.000« من)
(: طريق) عن  دلهم«) (15.871.100«

تقديم حصص نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5181.

607I

CTH AUDIT ET CONSEIL

TIRA TRAVAUX
إعالن مأعدد بلقربلبت

TIRA TRAVAUX »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 2 شالع 

تب  بكر بلقديري بقامة تحفاد مكأب 
12 س دي معر ف - 20000 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.202903

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 08)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
»2.720.000)دلهم«)عن طريق إجربء)
بملحددة) بلشركة  دي ن  مع  مقاصة 

بملقدبل   بملسأحقة.
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع  مايلي:)
قدله)»1.260.000)دلهم«)عن طريق)
تل9اح ت  عال بت) ت   إدماج بحأ اطي 

إصدبل في لتس بملا2.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة)

بند لقم)6):)بلذي ينص على مايلي)

:)بلس د بحماد ب هم  قام برفع لتس)

إلى) نقدية  بحصص  بلشركة  ما2 

مالين) )تسعة  دلهم) (9.000.000

دلهم)(.

على) ينص  بلذي  (: (7 لقم) بند 

في) محدد  بلشركة  ما2  لتس  مايلي:)

9.000.000)دلهم))تسعة مالين دلهم)

()مقسمة إلى)90.000))تسع ن تلف)()

حصة مدن ة ق متها)100)دلهم،)لتس)

ما2 بلشركة محرل بالكامل.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

31827- لقم) تحت  (2022 شتنبر)

.839067

608I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(بئأمان ة بلثقة بلع  ن

LAAYOUNE

BLEU JAUNE ENTREPRISE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE بئأمان ة بلثقة بلع  ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال2 بن عبد هللا بملر�سى 

بلع  ن، 72000، بملر�سى بلع  ن 

بملغرب

BLEU JAUNE ENTREPRISE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بل حدة 

تجزئة بملسيرة لقم302 - 70002 

بملر�سى بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23205

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 BLEU (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.JAUNE ENTREPRISE

تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلعامة تشغا2 بلبناء...........

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 - لقم302  بملسيرة  تجزئة  بل حدة 

70002)بملر�سى بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلطنجا ي) بلجبال  عبد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.

 500 (: ب زيد) بملصطفى  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلطنجا ي) بلجبال  عبد  بلس د 

عن بنه)ب()حي بملسيرة بلخضربء)شالع)

بملر�سى) (70002  118 غشت لقم) (20

بلع  ن بملغرب.

بلس د بملصطفى ب زيد عن بنه)ب()

لقم302  بملسيرة  تجزئة  بل حدة  حي 

70002)بملر�سى بلع  ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلطنجا ي) بلجبال  عبد  بلس د 

شالع) ي بملسيرة بلخضربء) عن بنه)ب()

بملر�سى) (70002  118 غشت لقم) (20

بلع  ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

03)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2922/2022.

609I
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مكأب بلدلبسات بلقان ن ة  بلجبائ ة

INFRIGO
إعالن مأعدد بلقربلبت

مكأب بلدلبسات بلقان ن ة 

 بلجبائ ة

INFRIGO »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: مكأب 

17، شالع با بحمد بلطابق 3 لقم 

5 - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.323.909

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 19)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:

قربل لقم)-1:)بلذي ينص على مايلي:)

بالجأماعي) بلرتسما2  من  بلرفع  (1-

إلى) دلهم  ()100.000،00( من)

دلهم نقدب   ذلك) ()2  000.000,00(

بلجالية بملسأحقة) بلدي ن  بأع يض 

 (19.000( بإصدبل) بلشركة  على 

 100,00 بق مة) بجأماع ة  حصة 

دلهم للحصة بل بحدة،)كاملة بردبء) )

بإلبربء)عن طريق بملبادلة بدين لفائدة)

بلحســـاب بلجالي للشــريك بل حــــ ــد.

على) ينص  بلذي  (:2- لقم) قربل 

بلقان ن) ص اغة  بعادة  (2- مايلي:)

برسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:

بند لقم)-1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلرفع من بلرتسما2 بالجأماعي

بند لقم)-2:)بلذي ينص على مايلي:)

برسا�سي) بلقان ن  ص اغة  -2بعادة 

للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839528

610I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 STATION PETROM

ABDELLAOUI

إعالن مأعدد بلقربلبت

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناس، 50000، 

مكناس بملغرب

 STATION PETROM

ABDELLAOUI »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: كلم 2 

طريق مكناس - 52000 خن فرة 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.125

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (06 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تقرير  فاة شريكين

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بنأقا2 حصص في بلشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تقرير  فاة بلشريكين بلس د عبدال ي)

م الي بلصديق  بلس دة جب ل زينب

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

في) حصص  بنأقا2  على  بملصادقة 

بلشركة عن طريق بإللث

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلق بنين برساس ة للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

27)شتنبر) بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)

2022)تحت لقم)222.

611I

STE CARROSSERIE HABRI SARL 

STE CARROSSERIE HABRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

STE CARROSSERIE HABRI
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

1323
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي آیت م �سى 
عدي جماعة بن صم م إقل م تزل  

53100 تزل  بملغرب
تق یت حصص

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على
بلجم �سي) نجاة  بلس دة  تف يت  (
250)حصة بجأماع ة لفائدة بلس د)
 500 هاش مي عبد بلرزبق من تصل)

حصة بجأماع ة.
بلجم �سي) نجاة  بلس دة  تف يت 
بلس د) لفائدة  بجأماع ة  حصة  (50

هاش مي ق يسم سعاد
من تصل)500)حصة بجأماع ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بأزل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)307

612I

STE CARROSSERIE HABRI SARL 

STE CARROSSERIE HABRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

STE CARROSSERIE HABRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي : تيت 

م �سى عدي جماعة بن صم م إقل م 
تزل  53100 تزل  بملغرب

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
1323

تع ين مسير جديد للشركة
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم تع ين) 15)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د هاش مي عبد بلرزبق كمسير)
بسأقالة) لقب 2  تبعا  للشركة   ح د 

بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإلبدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بأزل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)307

613I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(بئأمان ة بلثقة بلع  ن

LAAYOUNE

AZETI BUSINESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE بئأمان ة بلثقة بلع  ن

CONFIANCE LAAYOUNE

شالع عال2 بن عبد هللا بملر�سى 
بلع  ن، 72000، بملر�سى بلع  ن 

بملغرب

AZETI BUSINESS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلنهضة زنقة مربكش لقم 36 شقة 

02 بملر�سى بلع  ن - 70002 بملر�سى 

بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23207

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (02

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 AZETI(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.BUSINESS

تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برسماك تجالة بلعامة...........

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شقة) (36 بلنهضة زنقة مربكش لقم)

بملر�سى) (70002 (- بملر�سى بلع  ن) (02

بلع  ن بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

(: بزكاغ) بلرحمان  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بزكاغ) بلرحمان  عبد  بلس د 
شالع) محمد  س دي  حي  عن بنه)ب()
بلع  ن) (59 بلشام ساحة بلشام لقم)

70000)بلع  ن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بزكاغ) بلرحمان  عبد  بلس د 
شالع) محمد  س دي  حي  عن بنه)ب()
بلع  ن) (59 بلشام ساحة بلشام لقم)

70000)بلع  ن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
03)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2925/2022.

612I

fidomek

PARA KHENICHET
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

PARA KHENICHET
 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

عن بن مقرها بإلجأماعي محل بلحي 
بلجديد حد ك لت - بلخنيشات 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

 29213
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (16

برسا�سي لشركة)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت 

باملميزبت بلأال ة)
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة)
 PARA بلشركة) تسم ة 

 .KHENICHET
بإيجاز:) بلشركة  غرض 

تاجرمنأجات ص دالن ة طب ة).

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل بلحي)

بلجديد حد ك لت بلخنيشات

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة)

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي)

حصة) (700 (: هال ) مربد  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة)

بلس دة سلمى بلعرج):)300)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء)

حي) عن بنه  هال   مربد  بلس د 

 16020 بلخنيشات) ق ادة  د ن غ  

جرف بمللحة بملغرب)

بلس دة سلمى بلعرج عن بنها حي)

 16020 بلخنيشات) ق ادة  د ن غ  

جرف بمللحة بملغرب)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة)

حي) عن بنه  هال   مربد  بلس د 

 16020 بلخنيشات) ق ادة  د ن غ  

جرف بمللحة بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 18 بالبأدبئ ة بس دي قاسم بأاليخ)

ي ل  ز)2022)تحت لقم)173. 

615I

ANAMAR FIDUCIAIRE

بزالك سيرفيس

AZLAG SERVICES 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY(BOUGAFER،

45800، TINGHIR(maroc

 AZLAG SERVICES بزالك سيرفيس

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بيت 

سك نني ت ذغى بلعل ا 25800 تنغير 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2095

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بزالك) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.AZLAG SERVICES(سيرفيس

تح يل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالم ب2.

بيت) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تنغير) (25800 سك نني ت ذغى بلعل ا)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بشرم ن) بحمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بحمد بشرم ن عن بنه)ب()

 25800 بلعل ا) ت ذغى  سكن ني  بيت 

تنغير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د بحمد بشرم ن عن بنه)ب()

 25800 بلعل ا) ت ذغى  سكن ني  بيت 

تنغير بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)763.
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AGRIGAIMAR SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمالة تهضال – بلطابق بال 2 ملأقى 

زنقة تل�سي  زنقة مربكش - بلحي 

بلصناعي بكادير

»AGRIGAIMAR SARL «

بملقـر بالجأـمـاعي: بلطابق بلثاني عمالة 

تلح ان شالع بلسمالة بل ك A لقم 1 
بيت مل 2 

بلسجل بلأجالي لقم : 16717

بلعام) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 

بين) (22/09/2022 بالسأثنائي بأاليخ)

 »AGRIGAIMAR SARL (« شركاء)

تقرل مايلي):)

تف يت بلحصص بالجأماع ة:)

 250 ف ت بلس د ك مال محمد) (-

ك مال) بلس د  بلى  بجأماع ة  حصة 

لض بن

 250 ف صل) ك مال  بلس د  ف ت 

ك مال) بلس د  بلى  بجأماع ة  حصة 

لض بن)-)

 250 معاد) ك مال  بلس د  ف ت  (-

ك مال) بلس د  بلى  بجأماع ة  حصة 

لض بن

تع ين بلس د ك مال لض بن مسير)

 ح د للشركة ملدة غير محد دة.

لض بن) ك مال  بلس د  يمثل 

بلشركة  له كل بلصالح ات للأ ق ع)

ن ابة عن بلشركة.)

بلش كات  بلكمب االت) جم ع 

 بملستندبت بلبنك ة لن تك ن صالحة)

ك مال) للس د  بلفريد  بالأ ق ع  إال 

لض بن.

للشركة) برسا�سي  بلقان ن  تنق ح 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة) (: بلى)

لشريك  ح د.)

بإليدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) باليـدبع 

لـدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 

بانزكان) بالبأدبئ ة  بملحكـمـة 

لقم) تحت  (29/09/2022 بأـاليخ)

.2022/1897
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تم بلأعديل في) بلسجل بلأجالي:)

بلسجل بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة)

بانزكان تحت لقم)1905
للخــــــال صــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك

617I

orsia audit sarl

TELQUEL MEDIA SA

إعالن مأعدد بلقربلبت

orsia audit sarl

لقم 1 زنقة الب س ك تي، 20060، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

TELQUEL MEDIA SA »شركة 

بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 32 زنقة 

شرم بلش خ بلطابق بلخامس - 

20320 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.111327

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 09)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

على حسابات) بملصادقة  بجأماع  في 

الحظ بملساهمين) (،2021 دجنبر) (31

بنخفاض لبس بملا2 للشركة بلى بقل)

من بلربع.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

نشاط) م بصلة  قرل  بلعام  بلجمع 

بلشركة)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلذي ينص على) بند لقم ال�سيء:)

مايلي:)ليس هناك بي تعديل)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839937.
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 INSTITUT SPECIALISE 
 EN INFORMATIQUE

 APPLIQUEE A LA GESTION
 SARL Par abréviation ISIAG

SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمالة تهضال – بلطابق بال 2 ملأقى 

زنقة تل�سي  زنقة مربكش - بلحي 
بلصناعي بكادير

 INSTITUT SPECIALISE EN 
 INFORMATIQUE APPLIQUEE A

LA GESTION SARL
Par abréviation ISIAG SARL

 G2 بملقـر بالجأـمـاعي: لقم 35 بل ك
حي بلدبخلة تكادير

بلسجل بلأجالي لقم : 3693
بلعام) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين) (01/09/2022 بالسأثنائي بأاليخ)

شركاء)»)ISIAG SARL«)تقرل مايلي):)
بلحصص) ملك ة  بنأقا2 
بالجأماع ة للمرح م بفالس بلحسن)
بلشرع ين) بلى  لثأه  بلشركة  في 
فريضة) ضمنها  باللبثة  عقد  حسب 

بأاليخ)03/07/2022):
للس دة) بجأماع ة  حصة  (-113

بمقربن تسماء.
للس د) بجأماع ة  حصة  (-522

بفالس تحمد.
للس دة) بجأماع ة  حصة  (-263

بفالس تم مة.
تسماء) بمقربن  بلس دة  تع ين 
كمسيرين) تحمد  بفالس  بلس د    

للشركة ملدة غير محد دة.
تسماء) بمقربن  بلس دة  بملسيرين 
 بلس د بفالس تحمد يمثالن بلشركة)
 لهما كل بلصالح ات للأ ق ع بشكل)

منفصل ن ابة عن بلشركة.)
بلش كات  بلكمب االت) جم ع 
 بملستندبت بلبنك ة لن تك ن صالحة)
للس دة) إما  بملنفصل  بالأ ق ع  بال 
بفالس) بلس د  ت   تسماء) بمقربن 

تحمد.

تنق ح بلقان ن برسا�سي للشركة.)
باليـدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) باليـدبع 
لـدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 
بأـاليخ) بأكادير  بلأجالية  بملحكـمـة 

07/09/2022)تحت لقم)118321.
تم بلأعديل في) بلسجل بلأجالي:)
بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 

بأكادير تحت لقم)3302.
للخــــــال صــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك

619I

GLOBE FIDUCIAIRE

BIJOUTERIE EL KANZ
عقد تس ير حر رصل تجالي

))برشخاص بملعن ي ن(

عقد تس ير حر رصل تجالي
BIJOUTERIE EL KANZ

 15 بمقأ�سى عقد عرفي مؤلخ قي)
 CHAABANI تعطى) (2022 شتنبر)
SALLAM)بملسجل بالسجل بلأجالي)
بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  (322352
لألصل) بلحر  بلتس ير  حق  بلب ضاء)
بلفدبء) شالع  ب  بلكائن  بلأجالي 
بلدبل) (59 لقم) بملنجرة  قيسالية 
بلب ضاء) بلدبل  (20000 (- بلب ضاء)
 CBN JEWELLERY لفائدة) بملغرب 
شتنبر) (15 من) تبأدئ  سنة  (9 ملدة)
 2031 شتنبر) (15 في) تنأهي    (2022
 5.000 ق مأه) شهري  مبلغ  مقابل 

دلهم.
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MONDIAL BERRY SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمالة تهضال – بلطابق بال 2 ملأقى 

زنقة تل�سي  زنقة مربكش - بلحي 
بلصناعي بكادير

»MONDIAL BERRY SARL «
بملقـر بالجأـمـاعي: لقم 267 بلقطاع 
C بلطابق بال 2 شقة لقم 1 شالع 

بفربن بلهدى باكادير
بلسجل بلأجالي لقم : 22019 

بلعام) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين) (2022/09/22 بالسأثنائي بأاليخ)
 »MONDIAL BERRY SARL«(شركاء

تقرل مايلي):)
تف يت بلحصص بالجأماع ة):)

حصة) (220 سع د) بلكالح 
بجأماع ة للس د ك مال محمد)-)ف ت)

بلس د)
 AGRIGAIMAR (« ف تت شركة) (-
SARL«(960)حصة بجأماع ة للس د)

ك مال محمد)
تنق ح بلقان ن برسا�سي للشركة.)

بإليدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) بإليدبع 
لـدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 
بأـاليخ) بأكادير  بلأجالية  بملحكـمـة 

29/09/2022)تحت لقم)118622 
تم بلأعديل في) بلسجل بلأجالي:)
بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 

بأكادير تحت لقم)3682
للخــــــال صــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك
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 NOUN WALAKALAM 
 ALAHLIYA

 ANAMOUDAJIYA PRIVEE
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

مكأب بلحسابات تنف فسك
عمالة تهضال زنقة مربكش حي 

بلصناعي تكادير
بنشـاء شـركـة

 NOUN WALAKALAM «
 ALAHLIYA ANAMOUDAJIYA

»PRIVEE SARL
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم  ضع) بأڴادير  (2022/05/18
ذبت) للشركة  بالسا�سي  بلقان ن 
 NOUN (« بملحد دة) بملسؤ ل ة 
 WALAKALAM ALAHLIYA
 »ANAMOUDAJIYA PRIVEE SARL

ذبت بملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل  (/1
مسؤ ل ة محد دة.

 NOUN بلشركة:) تسم ة  (/2
 WALAKALAM ALAHLIYA

ANAMOUDAJIYA PRIVEE SARL
3/)غرض بلشركة:

حضانة,) (: بلأعل م  بلأدليس) (
إبأدبئي),إعدبدي  بلثان ي.

بلأعل م) للأك ين:) مركز  إنشاء) (
بملسأمر,)ند بت.....

*)بملشالكة في بربمج مح  برم ة.
للغات) تك ين ة  د لبت  تنف ذ  (*

تجنب ة.
حي) للشركة:) بالجأـمـاعي  2/بملقـر 

بمحيريش كلم م)
سنة) (99 في) محـددة  (: 5/بملدة)
من تاليخ تاسيسهـا بلنهـائي مـا) ببأـدبء)

عـدب بالنحال2 بملسبق ب  بلأمـديـد.
في) محدد  (: بلشركة) 6/لتبسما2 
بلى) دلهم مقسم  (100000.00 مبلـغ)
 100 حصة بجأماع ة بق مة) (1000

دلهم للحصة
7/)بلشركاء:

- 85000.000)دلهم):)بلس د ب لير)
مبالك بلقاطن ب لقم)16)بل ك)H)حي)

بلهدى بكادير
بلس د) (: دلهم) (15000.000  -
 880 ب) بلقاطن  بلحسان  حيس ني 

حي بلقدس كلم م)
تع ين) تم  بلقان ني:) 8/بملسير 
غير) للشركة  ملدة  كمسير ح د 

محد دة:
بلحسان) حيس ني  بلس د  (-

بلقاطن ب880)حي بلقدس كلم م
باليـدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) 9/باليـدبع 
لــدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 
بأـاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة  بملحكـمـة 

2022/07/19)تحت لقم)286 
بلسجل) في  بلأق د  10/لقم 
بلسجل) في  بلتسج ل  تم  بلأجالي:)
بلأجالي للمحكمة بالبأدبئ ة بكلم م)
لقم) تحت  (2022/07/19 بأـاليخ)

2261
للخــــــالصــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك
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MAROLOC SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمالة تهضال – بلطابق بال 2 ملأقى 

زنقة تل�سي  زنقة مربكش - بلحي 
بلصناعي بكادير

MAROLOC SARL
بملقـر بالجأـمـاعي: لقم 12 بلحي 

بلصناعي بملنطقة 02 بقعة I تجزئة 
زنقة مربكش بكادير.

بلسجل بلأجالي لقم : 37203
بلعام) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 
بين) (05/09/2022 بالسأثنائي بأاليخ)
تقرل) (»MAROLOC SARL (« شركاء)

مايلي):)
تف يت بلحصص بالجأماع ة):)

 200 بدم) تريبة  بلس د  ف ت  (-
بلريحاني) للس دة  بجأماع ة  حصة 

فريدة.
تنق ح بلقان ن برسا�سي للشركة.)

باليـدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) باليـدبع 
لـدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 
بأـاليخ) بأكادير  بلأجالية  بملحكـمـة 

12/09/2022)تحت لقم)118232. 
تم بلأعديل في) بلسجل بلأجالي:)
بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 

بأكادير تحت لقم)3220.
للخــــــال صــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك
623I

بئأمان ة بلربحة

KHALIFA PROMO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بئأمان ة بلربحة
28 شالع محمد بلخامس تجزئة 
بلصافي برش د برش د، 26100، 

MAROC برش د
KHALIFA PROMO شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 13 شالع 

محمد بلخامس بلطابق بلثالت 

تجزئة بليسر برش د 26100 برش د 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
16727

في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (11
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.KHALIFA PROMO
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
عقال ي)-)ب ع  شربء)باللب�سي)-)مقا لة)

بشغا2 مخألفة)-)بلأجالة.
13)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
محمد بلخامس بلطابق بلثالت تجزئة)
بليسر برش د)26100)برش د بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

(: بلصالحي) بل هاب  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (100.000

للحصة.
(: بلصالحي) بل هاب  عبد  بلس د 

100000)بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلصالحي) بل هاب  عبد  بلس د 
برش د) بليسر  تجزئة  (60 عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلصالحي) بل هاب  عبد  بلس د 
برش د) بليسر  تجزئة  (60 عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (23 بأاليخ) ببرش د  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)628.
622I

STE CONGESMOG SARL AU

 BERBER OCTOPUS

SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE CONGESMOG SARL AU

 Lot(LA(LAGUNE 4EME 220-2

 TRANCHE(ESSAOUIRA، 44000،

Essaouira Maroc

 BERBER OCTOPUS SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 103 

بلطابق بر 2 تجزئة بلبحيرة بلشطر 

2 - 22000 بلص يرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6321

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BERBER OCTOPUS SARL AU

:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

(( بلخدمات) ت   بلأجالي  بإلسأغال2 

بلتس ير بلفندقي(.

بإلسأيربد   بلأصدير.

ممثل تجالي.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)103 

بلطابق بر 2 تجزئة بلبحيرة بلشطر)

2 - 22000)بلص يرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
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 100 (: ببربه م) مسأعين  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د مسأعين ببربه م عن بنه)ب()
بلص يرة) (22000 زنقة زالقة) (5 لقم)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د مسأعين ببربه م عن بنه)ب()
بلص يرة) (22000 زنقة زالقة) (5 لقم)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)371.

625I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MEDLAM-TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي بلفأح ساحة بلن ل لقم 60 

بلع  ن، 70000، بلع  ن بملغرب

MEDLAM-TRANS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة حي 

م الي لش د بملمددة مجم عة J لقم 

102 - 70000 بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23221

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MEDLAM-TRANS
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع.
عن بن بملقر بالجأماعي):)تجزئة حي)
J)لقم) م الي لش د بملمددة مجم عة)

102 - 70000)بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد ملين بلشرقي):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلشرقي) ملين  محمد  بلس د 
 170 لقم) برش د  زنقة  عن بنه)ب()
بلع  ن) (70000  01 حي خط بلرملة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلشرقي) ملين  محمد  بلس د 
 170 لقم) برش د  زنقة  عن بنه)ب()
بلع  ن) (70000  01 حي خط بلرملة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
02)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2933.
626I

CRA CONSEIL

 ENTREPRISE CENTRALE DE
VIDEOSURVEILLANCE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شالع محمد بلسادس عمالة 

ف1 لقم 12، 20500، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

 ENTREPRISE CENTRALE DE
VIDEOSURVEILLANCE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بنفا 
لقم 96 بلطابق 9 شقة 91 إقامة 
ل9 ع بنفا بلدبل بلب ضاء - 20370 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556185
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (06
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ENTREPRISE CENTRALE DE

.VIDEOSURVEILLANCE
بلأجالة،) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالسأيربد  بلأصدير.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع بنفا)
لقم)96)بلطابق)9)شقة)91)إقامة ل9 ع)
بلدبل) (20370 (- بلب ضاء) بلدبل  بنفا 

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بد بلد ) ب ناتيرب  كس اس  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (200 (:

للحصة.
لبك ل) ب ناتيرب  كس اس  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (200 (:

للحصة.
 200 (: ب صحابة) عصام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بد بلد ) ب ناتيرب  كس اس  بلس د 
 Calle Paco Mutllo n° عن بنه)ب()
 31-A Sabadell. 08001 Barcelone

.Espagne
لبك ل) ب ناتيرب  كس اس  بلس دة 
 Calle Paco Mutllo n° عن بنه)ب()
 31-A Sabadell. 08001 Barcelone

.Espagne
بلس د عصام ب صحابة عن بنه)ب()
 Hay El Houda Résidence El
 Boustane 8 Immeuble 12

 Appartement 10 CD. 20220
.Casablanca MAROC

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بد بلد ) ب ناتيرب  كس اس  بلس د 
 Calle Paco Mutllo n° عن بنه)ب()
 31-A Sabadell. 08001 Barcelone

Espagne
بلس د عصام ب صحابة عن بنه)ب()
 Hay El Houda Résidence El
 Boustane 8 Immeuble 12
 Appartement 10 CD. 20220

Casablanca MAROC
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838671.

627I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PARA PAPA SARL

إعالن مأعدد بلقربلبت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
بال 2) بلطابق  (– تهضال) عمالة 
(- تل�سي  زنقة مربكش) زنقة  ملأقى 

بلحي بلصناعي بكادير
»PARA PAPA SARL(«

تجزئة) (512 لقم) بملقـر بالجأـمـاعي:)
بلفأح بيت مل 2)

بلسجل بلأجالي لقم):)21055
بلعام) بلجمع  عقد  بمقأ�سى 
بالسأثنائي بأاليخ)2022/09/06)قرل)
 PARA (« لشركة) بل ح د  بلشريك 

PAPA SARL)»)مايلي):)
بلس د) للمصفي  إبربء) إعطاء) (

بلأادلي محمد.
 )إقربل نهاية تصف ة بلشركة.)

بإليدبع) تـم  بلقـانــ نــي:) باليـدبع 
لـدى) بلضبط  بكأـابـة  بلقـانـ نـي 
بانزكان) بالبأدبئ ة  بملحكـمـة 
لقم) تحت  (29/09/2022 بأـاليخ)

 2022/1898
للخــــــال صــــــــــــة   بلأـذ ك ــــــــــر

مـكـأـب بلحـسـابـات بنــفــ فـسـك

628I
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MARCHICA CONSEIL

CHARTAM CORP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
22، شالع ط ك  ، بلطابق 1، شقة 

1، بلناظ ل.، 62000، بلناظ ل 
بملغرب

CHARTAM CORP شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 
بلصناع ة، تجزئة 23، سل بن، 

بلناظ ل. - 62702 بلناظ ل بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.21229

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 23)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

معط ك مربد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2259.

629I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE MULTI -OPTIQUE
DISTRIBUTION
إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة، عبد بلكريم بن جل ن 

مكاتب تشرف، مكأب 12 بلطابق 2 
FES MAROC ،30000 ،فاس

 SOCIETE(MULTI -OPTIQUE
DISTRIBUTION »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شقة لقم 
7 مكرل شالع محمد فا�سي بردبلسة 
طريق عين بلشقف فاس - 30000 

فاس بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
71721

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 15)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بالس د) مسير بإلحأفاظ  إسأقالة 

بدل حالتي كمسير  ح د لشركة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
350)حصة من طرف بلس د) تف يت)

سعد نملي لفائدة بلس د بدل حالتي
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
لشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل  تم 
من شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
بلى شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
تعديل) بل ح د  تم  بلشريك  ذبت 

بلقان ن برسا�سي للشركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
حالتي) بدل  بلس د  بإلحأفاظ  مايلي:)

كمسيرللشركة
بند لقم)8:)بلذي ينص على مايلي:)
يمألك بلس د بدلحالتي)1000)حصة

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) بند 
مايلي:)بلشركة عبالة عن شركة ذبت)
بلشريك) ذبت  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2025.
630I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

كارفور جنرسين
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL maroc
كالف ل جنرسين شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 9 
تجزئة مجد بلفأح - 25060 بجد 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.227
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (20 في) بملؤلخ 
حل شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
لتسمالها) مبلغ  جنرسين  كالف ل 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
تجزئة مجد بلفأح) (9 بإلجأماعي لقم)
(: (2 نت جة  بملغرب  بجد  (25060  -

مشاكل مادية.
 9 لقم) بلأصف ة ب  مقر    حدد 
بجد) (25060 (- بلفأح) مجد  تجزئة 

بملغرب.)
  عين:

مجدى  ) عاد2  بلس د)ة()
تجزئة مجد بلفأح) (9 لقم) عن بنه)ب()
)ة() كمصفي) بملغرب  بجد  (25060

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
 9 لقم) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

تجزئة مجد بلفأح)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلجعد  بابي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)35.
631I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

SAID-W-DESIGN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة 

في مؤلخ  حر  عقد   بمقأ�سى 
بلقان ن) , ضع  فبربير2022) (2  
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  بلأأسي�سي 

محد دة،)ذبت بملميزبت بآلت ة:
STE SAID-W- شركة) بالسم:) (

DESIGN-SARL AU
برشغا2 بلعامة   مصنع) بلهدف:)

تغربض خشب ة
بملقر بالجأماعي):)محل لقم)5)د بل)

ب الد حم  ب الد ط ب فاس.

بالجأماعي:) بلرتسما2 

100000.00)دلهم  زعت كما يلي:)

بلصد قي) سع د  بلس د:) (

1000حصة)

)بملجم ع):)1000)حصة)

بإلدبلة):)بلس د):):)سع د بلصد قي)

ملدة غير محد دة.

بكأابة) تم  قد  بلقان ني  بإليدبع 

بلضبط لدى ه ئة بملحكمة بلأجالية)

بفاس بأاليخ)21)شتنبر)2022 

بلتسج ل) 3870) تم  تحت عدد)

بالسجل بلأجالي تحت لقم)73881

632I

BEFEC

STANCOACH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

BEFEC

30 شالع بلجيش بمللكي، 20000، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

STANCOACH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 

مرس سلطان، بلطابق 1 لقم 3 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26.006

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

بملؤلخ في)08)ي ل  ز)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

بلطابق) سلطان،) مرس  شالع  (26«
بلب ضاء) بلدبل  (20000  -  3 لقم) (1

س دي محمد بن) (،11« إلى) بملغرب«)

بلطابق) عبد هللا،)سكن دبل بلسالم،)
 20000 (- ب لك ن.) (5 لقم) بلثالث،)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)833208.

633I
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CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

 UNITED MESSAGERIE
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI
122 زنقة محمد سم حة إقامة 
ج هرة محمد سم حة بلطابق 
6 بلرقم 35 بلب ضاء، 20090، 

CASABLANCA MAROC
 UNITED MESSAGERIE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 122 زنقة 
محمد سم حة إقامة ج هرة محمد 
سم حة بلطابق 6 بلرقم 35 بلب ضاء 

- 20090 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557225

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
.UNITED MESSAGERIE SARL AU
نقل) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع  بلرسائل.
عن بن بملقر بالجأماعي):)122)زنقة)
محمد سم حة إقامة ج هرة محمد)
سم حة بلطابق)6)بلرقم)35)بلب ضاء)

- 20090)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د سع د بيت مبالك):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

مبالك) بيت  سع د  بلس د 
شقة) (2 زنقة بيفني ط) (16 عن بنه)ب()

بلب ضاء) بلدبل  (20000 بلب ضاء) (7

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

مبالك) بيت  سع د  بلس د 
شقة) (2 زنقة بيفني ط) (16 عن بنه)ب()

بلب ضاء) بلدبل  (20000 بلب ضاء) (7

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820128.

632I

orsia audit sarl

TELQUEL DIGITAL SARL AU
إعالن مأعدد بلقربلبت

orsia audit sarl
لقم 1 زنقة الب س ك تي، 20060، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

 TELQUEL DIGITAL SARL AU

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 32 زنقة 

شرم بلش خ بلطابق بلخامس - 

20320 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.127039

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 09)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

على حسابات) بملصادقة  بجأماع  في 

بلشريك) الحظ  (،2021 دجنبر) (31

بل ح د بنخفاض لبس ما2 بلشركة)

بلى بقل من بلربع.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلجمع قرل م بصلة نشاط بلشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلذي ينص على) بند لقم ال�سيء:)

مايلي:)ليس هناك بي تعديل)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839936.

635I

YURA CORPORATION MOROCCO

 YURA CORPORATION

MOROCCO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تع ين مسير جديد للشركة

 YURA CORPORATION

MOROCCO

 QUARTIER INDUSTRIEL

 MARJANE 2، 50000، MEKNES

MAROC

 YURA CORPORATION

MOROCCO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL

 MARJANE 2 - 50000 MEKNES

.MAROC

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.21029

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 07)شتنبر) بملؤلخ في)

 CHOI()مسير جديد للشركة بلس د)ة

JINGON)كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3551.

636I

MCFISC

MAAROUF NEGOCE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

MCFISC

 DERB(KHALID(RUE 6 N°189

 CITE(D’JAMAA(CASABLANCA،

20440، CASABLANCA(MAROC

MAAROUF NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 10 زنقة 

بلحرية بلطابق بلثالث بلشقة 6 - 

20120 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.352219

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل حل) (2022 تبريل) (13 بملؤلخ في)

شركة ذبت) (MAAROUF NEGOCE

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 

 10 بإلجأماعي) دلهم  عن بن مقرها 

زنقة بلحرية بلطابق بلثالث بلشقة)6 

- 20120)بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة)

الزمة ك ف د.

  عين:

معر ف  ) بدليس  بلس د)ة()

عن بنه)ب()بيطال ا)0000)ب تنزب بيطال ا)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

زنقة) (10 2022) في) تبريل) (13 بأاليخ)

 -  6 بلشقة) بلثالث  بلطابق  بلحرية 

20120)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839255.

637I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OMY DELICE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE OMY DELICE SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

ببن بط طة لقم 01 بل بد بالحمر 

بلربش دية بلربش دية 52000 

بلربش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16321

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (05

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OMY DELICE SARL

مقهى) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخبزة.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بالحمر) بل بد  (01 لقم) بط طة  ببن 

 52000 بلربش دية) بلربش دية 

بلربش دية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة عمرب ي بم مة عن بنه)ب()

زنقة ببن بط طة لقم)3)بل بد بالحمر)

بلربش دية) (52000 بلربش دية)

بملغرب.

عمرب ي) بسماع ل  بلس د 
 3 لقم) بط طة  ببن  زنقة  عن بنه)ب()
 52000 بلربش دية) بالحمر  بل بد 

بلربش دية بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة عمرب ي بم مة عن بنه)ب()
زنقة ببن بط طة لقم)3)بل بد بالحمر)
بلربش دية)52000)بلربش دية بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تحت) (- بالبأدبئ ة بالرش دية بأاليخ)

لقم)-.
638I

FIDSAGE SARLAU

 FAKHEREDDINE
 CONSTRUCTION

INDUSTRIELLE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
129 شالع لال ياق ت بلطابق بلثالث 
بلرقم 71، 20080، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
 FAKHEREDDINE
 CONSTRUCTION

INDUSTRIELLE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 77 زنقة 
محمد سم حة بلطابق 10 بلشقة 
57 - 20300 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557283

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
مأب عة) بلشركة  تسم ة 

بمخأصر) بإلقأضاء) عند 
 FAKHEREDDINE (: تسم تها)
 C O N S T R U C T I O N

.INDUSTRIELLE
غرض بلشركة بإيجاز):))

تشغا2 مخألفة آ  تشغا2 بلبناء.
زنقة) (77 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
محمد سم حة بلطابق)10)بلشقة)57 

- 20300)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلزن بي) حم د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلزن بي  حم د  بلس د 
د بل ب الد �سي بلدقاق س دي حجاج)

26600)ببن بحمد بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلزن بي  حم د  بلس د 
د بل ب الد �سي بلدقاق س دي حجاج)

26600)ببن بحمد بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
32223- لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر)

.820202
639I

بئأمان ة ف دبكا،)شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

GOLDEN PELAGICS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

بئأمان ة ف دبكا، شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

شالع بلعرك ب لقم 7722-01 
صند ق بلبريد لقم 126، 73000، 

بلدبخلة بملغرب
GOLDEN PELAGICS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بحمد بن شقر ن عمالة تمايا 

بلطابق بال 2 - 73000 بلدبخلة 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.6733

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

 TISCOP شركة) تف يت 

حصة) (TRADING 23.200

حصة) (70.000 بجأماع ة من تصل)

 CONGELATION شركة) لفائدة 

VILLAMAR)بأاليخ)12)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (03

.1608/2022

620I

H2C CONSULTING

AR MED NEGOCE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

H2C CONSULTING

 Bd(Ghandi(N4 1er(etage 236

 236 Bd(Ghandi(N4 1er(etage،

20100، بلدبل بلب ضاء بملغرب

AR MED NEGOCE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 

بلزلقط ني بلطابق بلأاني بلشقة 
لقم 6 - 20200 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

25732

 12 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2020 فبربير)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 AR (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MED NEGOCE
بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 بعما2 مخألفة  كدلك بلخدمات.
26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
بلزلقط ني بلطابق بلأاني بلشقة لقم)

6 - 20200)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: عبادي) لش د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عبادي  لش د  بلس د 
 8 لقم) (28 عمالة) بلحديقة  إقامة 
بلدبل بلب ضاء) (20200 س دي م من)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عبادي  لش د  بلس د 
 8 لقم) (28 عمالة) بلحديقة  إقامة 
بلدبلبلبضاء) (20200 م من) س دي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 19 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2020)تحت لقم)5672.
621I

MCFISC

BEST WORLD MEDIC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

MCFISC
 DERB(KHALID(RUE 6 N°189

 CITE(D’JAMAA(CASABLANCA،
20440، CASABLANCA(MAROC

BEST WORLD MEDIC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي جم لة 7 
زنقة 13 بلرقم 23 قرية بلجماعة - 

20220 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557151

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (08

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 BEST (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.WORLD MEDIC

غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع   شربء)

بمل بد بلطب ة   بلشبه بلطب ة.

 7 عن بن بملقر بالجأماعي):)جم لة)
(- قرية بلجماعة) (23 بلرقم) (13 زنقة)

20220)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: محمد) خند ف  بلس د 

دلهم) (100.000 بق مة) حصة 

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د خند ف محمد عن بنه)ب()
قرية) (28 بلرقم) (6 زنقة) (7 جم لة)

بلب ضاء) بلدبل  (20220 بلجماعة)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د خند ف محمد عن بنه)ب()
قرية) (28 بلرقم) (6 زنقة) (7 جم لة)

بلب ضاء) بلدبل  (20220 بلجماعة)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839880.

622I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE BOUBKER D’AUTOS
D'OCCASION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

ت س ع نشاط بلشركة)

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas،

30000، fes(MAROC
 STE BOUBKER D’AUTOS
D’OCCASION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي لقم 
20 شالع سنت ل يس طريق عين 
بلشقف - 30000 فاس بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.30975
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 غشت) (22 في) بملؤلخ 
نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
 س ط تجالي.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (08 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2690.
623I

FIDUCIAIRE D’HONNEUR

SOCIETE BCM SERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE D’HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE BCM SERVICE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 106 
شقة لقم 2 شالع ملعالكة بلزيأ ن - 

50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57321

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE BCM SERVICE

تاجر) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تاجربرجهزة) بملكأب ةـ) بلل بزم 

بملعل مات ة تاجر قطع غ ال بلس البت.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)106 

(- شالع ملعالكة بلزيأ ن) (2 شقة لقم)

50000)مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د بري ش قي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 310 بلس د بري ش قي عن بنه)ب()

مكناس) (50000 بملنص ل) تجزئة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 310 بلس د بري ش قي عن بنه)ب()

مكناس) (50000 بملنص ل) تجزئة 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3585.

622I
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soulinad.consult

THIRD-PARTY INDUSTRIAL 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

soulinad.consult
بلطابق بآل 2 شالع بالمام بلبصيري 

بلزنقة 625 بلرقم 2 مكرل، 20000، 

بلب ضاء بملغرب

 THIRD-PARTY INDUSTRIAL 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 شالع 

بلحرية بلطابق 3 بلشقة - 20120 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

 556785

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.THIRD-PARTY INDUSTRIAL

بملربقبة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلصناع ة.

10)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

 20120 (- بلشقة) (3 بلطابق) بلحرية 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (1.000 (: بلس د ياسر لبال)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 6 عن بنه)ب() لبال  ياسر  بلس د 

 22000  1 بلطابق) (2 في) ب ل  تجزئة 

بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 6 عن بنه)ب() لبال  ياسر  بلس د 

 22000  1 بلطابق) (2 في) ب ل  تجزئة 

بلجديدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839331.

625I

مكأب م �سى لش د

SMART-WINGS ACADEMY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تف يت حصص

مكأب م �سى لش د

عمالة 1 شقة 11 زنقة بلص يرة 

شالع محمد بلخامس م ج، 50000، 

مكناس بملغرب

 SMART-WINGS ACADEMY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 228 طابق 

1 تجزئة شهدية 3 - 50050 مكناس 

بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.51777

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

تف يت بلس د))ة()غزالن بلعبا�سي)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500

)ة()زكرياء) 500)حصة لفائدة بلس د)

عفالي بأاليخ)23)شتنبر)2032.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3580.

626I

مكأب م �سى لش د

SMART-WINGS ACADEMY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

مكأب م �سى لش د
عمالة 1 شقة 11 زنقة بلص يرة 

شالع محمد بلخامس م ج، 50000، 
مكناس بملغرب

 SMART-WINGS ACADEMY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 228 طابق 
1 تجزئة شهدية 3 - 50050 مكناس 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.51777

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 23)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()عفالي)

زكرياء)كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (23 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3580.
627I

 SOCIETE ABERCHAN DE TRAVAUX ET 

 NEGOCE INTERNATIONAL (SATRANI( SARL

AU

 SOCIETE ABERCHAN DE
 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL
)SATRANI( SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

 SOCIETE ABERCHAN DE
 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL )SATRANI(
SARL

شالع بلسالم إقامة خالد بلطابق 
برل�سي لقم 2، 90000، طنجة 

بملغرب
 SOCIETE ABERCHAN DE
 TRAVAUX ET NEGOCE

 INTERNATIONAL )SATRANI(

SARL »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 
بلسالم إقامة خالد بلطابق برل�سي 

لقم 2 - - طنجة بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.30551

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 21)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
حصة) ()250( قب 2 تف يت) (- مايلي:)
بل بحدة) للحصة  دلهم  (100 بق مة)
عبد) بل عق بي  بلس د  يمألكها  بلتي 
 SOCIETE (« شركة) في  بلرحمان 
 ABERCHAN DE TRAVAUX ET
 NEGOCE INTERNATIONAL
للس د تبرشان) (»(SATRANI( SARL
للبطاقة) بلحامل  بلحم د  عبد 
 .K136529 لقم) للأعريف  بل طن ة 
بق مة) حصة  ()250( تف يت) قب 2 
بلتي) بل بحدة  للحصة  دلهم  (100
في) تحمد  بل عق بي  بلس د  يمألكها 
 SOCIETE ABERCHAN (« شركة)
 DE TRAVAUX ET NEGOCE
 INTERNATIONAL (SATRANI(
للس د تبرشان عبد بلحم د) (»SARL
للأعريف) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
تف يت) قب 2  (- (.K136529 لقم)
دلهم) (100 بق مة) حصة  ()250(
للحصة بل بحدة بلتي تمألكها بلس دة)
 SOCIETE (« بلشركي غزالن في شركة)
 ABERCHAN DE TRAVAUX ET
 NEGOCE INTERNATIONAL
للس د تبرشان) (»(SATRANI( SARL
للبطاقة) بلحامل  بلحم د  عبد 

.K136529(بل طن ة للأعريف لقم
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تمت بمل بفقة على بسأقالة بلس د) (-
جم ع) من  بلرحمان  عبد  بل عق بي 
مهامه في بلشركة  منحه إبربء)بلذمة)
تخضع) كما  تس يره،) فترة  تجل  من 
بلخاصة) بل ثائق  بملستندبت  كل 
بلش كات) جم ع  بالشركة  كذب 
 بملعامالت بلبنك ة إلى ت ق ع بملسير)
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 بلشريك بل ح د بلس د تبرشان عبد)
بلحم د.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
-)تم بعأماد بلنظام برسا�سي للشركة)
بشريك) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
في) بل بلدة  بلأغ يربت  حسب   بحد 

بملحضر.)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقان ني  بلشكل  تم تح يل 
من شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  بت  شركة  إلى 
لألحكام  ) خاضعة  بشريك  بحد 

بلق بنين بلجالي بها بلعمل.)
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
يحدد لتسما2 بلشركة في مبلغ مائة)
حصة) تلف  إلى  مقسم  دلهم  تلف 
بل بحدة) للحصة  دلهم  مائة  بق مة 
باسم) كل ا  هي  محرلة  مكأتبة   
بلشريك بل ح د بلس د تبرشان عبد)

بلحم د.
بند لقم)23:)بلذي ينص على مايلي:)
بلحم د،) عبد  تبرشان  بلس د  يعين 
للأعريف) بل طن ة  للبطاقة  بلحامل 
لقم)K136529)مسيرب للشركة  ذلك)

ملدة غير محد دة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257899.
628I

AGENCE ALJARROUDI

 Ste LAAOUAR DU
COSMÉTIQUE SARL A.U

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

AGENCE ALJARROUDI
شالع بلحسن بال 2 لقم 21 

بلناظ ل، 62000، بلناظ ل بملغرب
 Ste LAAOUAR DU

COSMÉTIQUE SARL A.U شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلكندي زنقة بملأنبي لقم 15 بلناظ ل 

- 62000 بلناظ ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22675

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 Ste (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 LAAOUAR DU COSMÉTIQUE

.SARL A.U

ب ع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 ت زيع مسأحضربت بلأجم ل

للبضائع) بملحلي  بلد لي  بلنقل  (-

ن ابة عن بلغير

بملصح 9ة) غير  برمأعة  نقل  (-

بذ يهم ن ابة عن بلغير.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلكندي زنقة بملأنبي لقم)15)بلناظ ل)

- 62000)بلناظ ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: لع بل) سك نة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 1000 (: لع بل) سك نة  بلس دة 

بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لع بل  سك نة  بلس دة 

 62000 حي بمسع دب بربقة بلناظ ل)

بلناظ ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() لع بل  سك نة  بلس دة 
 62000 حي بمسع دب بربقة بلناظ ل)

بلناظ ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)2282.

629I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

بانتير ميلتيسرفيس
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

بانأير م لأيسرفيس شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 118 
شالع محمد بلخامس  بدي زم 

25350  بدي زم بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.907

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 شتنبر) (21 في) بملؤلخ 
حل بانأير م لأيسرفيس شركة ذبت)
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها) دلهم  عن بن  (8.000.000
بإلجأماعي)118)شالع محمد بلخامس)
بملغرب) زم  25350) بدي  زم)  بدي 

نت جة لنقص بملرد دية.
  عين:

بمبالكي  ) بلعزيز  عبد  بلس د)ة()
عن بنه)ب()118)شالع محمد بلخامس)
25350) بدي زم بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
 118 2022) في) شتنبر) (21 بأاليخ)
زم) بلخامس  بدي  محمد  شالع 

25350) بدي زم بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)02)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)92/2022.

650I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HAJ HMAD CAR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HAJ HMAD CAR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مربب لقم 
29 شالع بلزلقط ني بلربش دية - 

52000 بلربش دية بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16321
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HAJ HMAD CAR SARL
تاجير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

س البت بد ن سائق.
عن بن بملقر بالجأماعي):)مربب لقم)
(- بلربش دية) بلزلقط ني  شالع  (29

52000)بلربش دية بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمزيان  لش د  بلس د 
بمز ج) حي  (28 لقم) (2 بملجم عة)
بلربش دية) (52000 بلربش دية)

بملغرب.
بلس د مصطفى بمزيان عن بنه)ب()
بمز ج) حي  (28 لقم) (2 بملجم عة)
بلربش دية) (52000 بلربش دية)

بملغرب.
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بلس د بلحسين بمزيان عن بنه)ب()

بلربش دية) بلنرجس  تجزئة  (12 لقم)

52000)بلربش دية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بمزيان  لش د  بلس د 

بمز ج) حي  (28 لقم) (2 بملجم عة)

بلربش دية)52000)بلربش دية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بالبأدبئ ة بالرش دية بأاليخ)

لقم)-.

651I

conseils gest plus

WIDANE ANNAKHIL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

conseils gest plus

شالع عبد بلكريم بلخطابي عمالة 

برج بملنالة 2 بلطابق بلخامس لقم 

25A، 400000، مربكش بملغرب

WIDANE ANNAKHIL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلس يك ة جماعة بل يدبن - 20000 

مربكش بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.20101

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2012)تم تح يل) 02)ي ن  ) بملؤلخ في)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

(- بل يدبن) جماعة  بلس يك ة  »د بل 

»لقم) إلى) بملغرب«) مربكش  (20000

غانم) س دي  بلصناعي  بلحي  (208

(- ت) (10 لقم) مكأب  آسفي  طريق 

20000)مربكش بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ن نبر) (22 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2012)تحت لقم)5558.

652I

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU«(

ARDEBA SARLAU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ARDEBA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
10 زنقة بلشربلدة بلطابق بلسفلي 
دلب ل 9 ال ب لك ن بلدبل بلب ضاء 

:مقرها بالجأماعي
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

 381621
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) بعدبد  تم  (2017 ي ن  ) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)
ذبت) شركة  بلشركة  شكل 
بلشريك) ذبت  محد ة  مسؤ ل ة 

بل ح د
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 ARDEBA
:غرض) بلعم م ة) بالشغا2 

بلشركة بإيجاز)
10)زنقة بلشربلدة بلطابق بلسفلي)
بلب ضاء) بلدبل  ب لك ن  ل 9 ال  دلب 

:بملقر بالجأماعي)
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة)
بق مة) حصة  (1.000 بلى) مقسم 
لتسما2) مبلغ  للحصة  دلهم  (100

بلشركة)100.000دلهم)
بلس د ب شع ب بلبحرب ي)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
برسماء) بلشركاء)  صفات  م بطن 
بلشخص ة  بلعائل ة  صفات)

 م بطن بلشركاء
بلبحرب ي) ب شع ب  بلس د 
عن بنه د بل م 2 بلعالم س دي لحا2)

بلشاطئ برش د)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة)

بلبحرب ي) ب شع ب  بلس د 
عن بنه د بل م 2 بلعالم س دي لحا2)

بلشاطئ برش د
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2017)تحت لقم00620222 

653I

Bureau de La competences consultation

RAZSIDI TRANSPORT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE،

70000، بلع  ن بملغرب
RAZSIDI TRANSPORT شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مشر ع 
مدينة 25 مالس لقم ي 1012 - 

70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23237
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (30
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RAZSIDI TRANSPORT
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 بلل جست ك،)نقل بلبضائع لحسابه)
بلخاص  لحساب بالخرين،)بلخدمات)

بلعامة،)بلأجالة........
مشر ع) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 -  1012 ي) لقم  مالس  (25 مدينة)

70000)بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

750)حصة) (: بلس د سع د لز قي)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 250 (: بن س دي) بدليس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لز قي  سع د  بلس د 

بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب.

س دي) بن  بدليس  بلس د 

عن بنه)ب()بلدبل بلب ضاء)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() لز قي  سع د  بلس د 

بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

02)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2923/2022.

652I

ف ك جيس

PEAKY VAPERS 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

إضافة تسم ة تجالية ت  شعال)

ف ك جيس

23 زنقة م ليطان ا بلشقة 2 ج ليز، 

20000، مربكش بملغرب

 peaky vapers »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: محل 9 

تحت عمالة ه تب بب جليز مربكش - 

20000 مربكش بملغرب.

»إضافة تسم ة تجالية ت  شعال«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.106225

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تقرل) (2022 شتنبر) (20 في) بملؤلخ 

إضافة شعال تجالي للشركة  ه :
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peaky vapers 

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (20 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9901.

655I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE PIECE AUTO TAFILALET

SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE PIECE AUTO TAFILALET

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : قصر 

بلف قاني بني محمد سجلماسة 

بلريصاني - 52000 بلربش دية 

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.10977

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)26)ي ل  ز)2022)تقرل حل)

 STE PIECE AUTO TAFILALET

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (SARL AU

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي قصر بلف قاني بني)

محمد سجلماسة بلريصاني)-)52000 

بلربش دية بملغرب نت جة الالزمة.

  عين:

بملدلبلي) هللا  عبد  بلس د)ة()

 52000 بلربش دية) عن بنه)ب()   

)ة() كمصفي) بملغرب  بلربش دية 

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

قصر) 2022) في  ي ل  ز) (26 بأاليخ)

سجلماسة) محمد  بني  بلف قاني 

بلربش دية) (52000 (- بلريصاني)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)832.

656I

CRA CONSEIL

 INNOVATION VIDEO

MOROCCO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

CRA CONSEIL

29, شالع محمد بلسادس عمالة 

ف1 لقم 12، 20500، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 INNOVATION VIDEO

MOROCCO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي ت ين سانتر 

ت ل  يست بلطابق 8 تقاطع شالع 

بلزلقط ني  شالع بملسيرة بلدبل 

بلب ضاء - 20370 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.252553

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 غشت) (30 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

 10.000« تي من) دلهم«) (990.000«

عن) دلهم«) (1.000.000« إلى) دلهم«)

إدماج بحأ اطي ت  تل9اح ت ) (: طريق)

عال بت إصدبل في لتس بملا2.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838855.

657I

FIDUNEL

 MAISON INTERNATIONAL

DU LIVRE

إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDUNEL

57 زنقة عبد بلكريم بلدي لي 

بلطابق 3 لقم 6 بلدبل بلب ضاء، 

20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 MAISON INTERNATIONAL

DU LIVRE »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 13، زنقة 

ببن خيربن محل لقم 2 - - بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.262169

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 13)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

 100.000 زيادة لتسما2 بلشركة من)

بلى)1.000.000)بمبلغ قدله)900.000 

عن طريق بلحساب بلجالي للشريك)

بل ح د.)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

ينص) بلذي  (:7 ( (6 لقم) بند 

بلشركة) لتسما2  يصبح  مايلي:) على 

بلى) مقسم  دلهم  (1.000.000 (:

 100 بق مة) نقذية  10.000حصة 

دلهم كلها بح زة بدليس بلخطاب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839866.

658I

مكأب دبل بلحكمة

سمارت اكاديمي املغرب
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مكأب دبل بلحكمة

زنقة ببن كثير، بلطابق 3، بلشقة 5، 

ملأقى ببن حب س، بملعالف بملعالف، 

20000، بلدبلبلب ضاء بملغرب

سمالت بكاديمي بملغرب شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلحمربء 2، بلأجزئة لقم 22 بلطابق 

1 عين بلشق 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556697

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)سمالت)

بكاديمي بملغرب.

بالنشطة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملدلس ة بمل بزية   بلأك ين.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق) (22 بلأجزئة لقم) (،2 بلحمربء)

بلدبلبلب ضاء) (20000 بلشق) عين  (1

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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حي) بلس د عزة سع د عن بنه)ب()

عمالة) إقامة  بد بملخازن،) (،1 بإلنالة)

 20000 بلشق) عين  (،5 شقة) (،3

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

حي) بلس د عزة سع د عن بنه)ب()

عمالة) إقامة  بد بملخازن،) (،1 بإلنالة)

 20000 بلشق) عين  (،5 شقة) (،3

بلدبلبلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.

659I

cedre compta

STE COPHYTAGRI

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

cedre compta

 rue3 caire(ahadaf، 53100، 79

azrou(maroc

STE COPHYTAGRI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بيت فريك  

ك ك  بملركز - 33053 ك ك  بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.523

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (07 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بملصطفى) )ة() بلس د) تف يت 

من) بجأماع ة  حصة  (100 بلغزبف)

)ة() حصة لفائدة بلس د) (100 تصل)

عمر بلغزبف بأاليخ)06)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

شتنبر) (28 بأاليخ) بب ملان  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)312/2022.

660I

FIDUCIAIRE PASTEUR

بوينفيف استيراد و خدمات

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay(EL(MOHAMMADI 3ième

 Etage - Oujda(oujda، 60000،

oujda maroc

ب ينف ف بسأيربد   خدمات شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : بلطابق 3 

 قم 2 حي شهاد حي بملسأقبل  جدة 

- 60000  جدة بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.30731

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2018 ن نبر) (12 بملؤلخ في)

خدمات شركة) بسأيربد    ب ينف ف 

مبلغ) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي بلطابق)3) قم)2)حي)

 60000 (- شهاد حي بملسأقبل  جدة)

 جدة بملغرب نت جة النهاء)بلنشاط  )

بلتشط ب من بلسجل بلأجالي.

  عين:

ب ينف ف) هشام  بلس د)ة()

 RUE  37 عن بنه)ب()   

 DECOMBEROUSE 89100 LYON

 FRANCE 0 LYON FRANCE

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)12)تكأ 9ر)2020) في بلطابق)3 

 قم)2)حي شهاد حي بملسأقبل  جدة)-)

60000) جدة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ن نبر) (28 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2018)تحت لقم)1502.
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FICOFISC

STE JIAYI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE(N62 FES، 30000، FES

MAROC

STE JIAYI شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع عبد 

بلعالي بنشقر ن إقامة مكاتب ز9نب 

بلطابق بلرببع فاس - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72029

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.JIAYI

بإلسأيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

  بلأصدير.

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع عبد)

بلعالي بنشقر ن إقامة مكاتب ز9نب)

فاس) (30000 (- بلطابق بلرببع فاس)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 LI( CHENGXIN( :( 1.000 بلس د)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د)LI CHENGXIN)عن بنه)ب()

بلصين)1112)شانك�سي بلصين.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د)LI CHENGXIN)عن بنه)ب()

بلصين)1112)سانك�سي بلصين

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)02)تكأ 9ر)2022.

662I

MCDF

STARGEL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

بسأمربل نشاط بلشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri، ,123

20330، Casablanca(Maroc

STARGEL »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 Douar :عن بن مقرها بالجأماعي 

 Boujaadia- Bouskoura-KM 17

 Province(de(Nouaceur- local

 n° 7 - 27182 CASABLANCA

.MAROC

»بسأمربل نشاط بلشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.32523

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تقرل (2022 غشت) (10 في)  بملؤلخ 

)ما يلي:

لغم) بلشركة  حل  بعدم  قربل  (.1

بلخسائر بملسجلة.

بلشركة) لتسما2  تخف ض  (.2

بمبلغ يسا ي)1)دلهم

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839985.

663I
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MOHAMED LAAGOUBI

AUTOLAFITTO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS، 30000، FES(MAROC
AUTOLAFITTO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 E عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 
مأجر 11 إقامة عمرة طريق عين 

بلسمن فاس - 30000 فاس بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.23075

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (22 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
)ة()فاطمة بلزهربء) تف يت بلس د)
بلجز لي)5)حصة بجأماع ة من تصل)
8.100)حصة لفائدة بلس د))ة()حم د)

ب لعمان بأاليخ)22)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3605/2022.

662I

SOUHAIL VOYAGES

SOUHAIL VOYAGES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOUHAIL VOYAGES
محل لقم 2230 تجزئة معطى هلل 
بملحام د، 20000، مربكش بملغرب

SOUHAIL VOYAGES شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل لقم 
2230 تجزئة معطى هلل بملحام د - 

20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

126203

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (27

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOUHAIL VOYAGES

كربء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

عن بن بملقر بالجأماعي):)محل لقم)

(- بملحام د) معطى هلل  تجزئة  (2230

20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د ي سف ب ت ل):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: لفق ه) بيت  بلس د سه ل 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ب ت ل  ي سف  بلس د 

مانأيس) (78711 ن لمدي) شالع  (08

بملدينة..)فرنسا.

بلس د سه ل بيت لفق ه عن بنه)ب()

تجزئة معطى هللا لقم)2230)بملحام د)

.)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د مصطفى دلقا ي عن بنه)ب()

تجزئة معطى هللا لقم)2213)بملحام د)

.)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ن  ) (13 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)136722.

665I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT

SARL A.U

HIBA CLIM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

شالع بلزلقط ني عمالة بلسعادة 
بل ك ب شقة لقم 02 بلطابق 5 

 جدة، 60000،  جدة بملغرب
HIBA CLIM شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي ظهر بملحلة 
تجزئة ملسيردي زنقة ف 6 لقم 11 

 جدة - 60000  جدة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.28907

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 06)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
مبلغ) (HIBA CLIM بل ح د) بلشريك 
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي ظهر بملحلة تجزئة)
11) جدة) لقم) (6 ف) زنقة  ملسيردي 
(: (2 نت جة  بملغرب  60000) جدة   -
نت جة لزيادة خسائر بلشركة  عجزها)

عن
بالسأمربل.....

ظهر) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 6 ف) زنقة  ملسيردي  تجزئة  بملحلة 
60000) جدة) 11) جدة بملغرب) لقم)

بملغرب.)
  عين:

جغديد سع د   بلس د)ة()
تجزئة) بملحلة  ظهر  عن بنه)ب()   (
11) جدة) لقم) (6 ف) زنقة  ملسيردي 
)ة() كمصفي) بملغرب  60000) جدة 

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (19 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1222.

666I

MITAK CONSEIL

هيالورونيك ٱسيد كمبلكس 

مروك ه ا ك م
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA، 20400،

CASABLANCA MAROC

ه ال ل ن ك ٱس د كمبلكس مر ك 

ه ب ك م شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 62، شالع 

عبد هللا بملدي ني، بلطابق 1، شقة 

2 - 20120 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

555571

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

مر ك) كمبلكس  ٱس د  ه ال ل ن ك 

ه ب ك م.

غرض بلشركة بإيجاز):)تاجر جملة)

ملسأحضربت بلأجم ل

تصن ع مسأحضربت بلأجم ل

باالسأيربد) يق م  ت   س ط  تاجر 

 بلأصدير.
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عن بن بملقر بالجأماعي):)62،)شالع)
عبد هللا بملدي ني،)بلطابق)1،)شقة)2 

- 20120)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: حزبن) مص د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: حزبن) مص د  بلس د 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() حزبن  مص د  بلس د 
 2 شقة) (29 لقم) ههتسمر ت  شالع 

ٱشد د)10200)ٱشد د إسربئ ل.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ك ثر محيسيس عن بنه)ب()
08)دلب ٱزم ل)20120)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837863.

667I

cherkaouaudit

 ATELIER DE BRODERIE FINE
 par abréviation

 ABROFI
إعالن مأعدد بلقربلبت

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er(etage، 90010،

tanger maroc
 ATELIER DE BRODERIE FINE par
abréviation » ABROFI« »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 
بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: تجزتة 
سناء 2 زنقة »ب« لقم 32 - - طنجة 

بململكة بملغر9 ة.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
20077

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022)تم بتخاذ) 08)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بالعالن ب فاة بلشريك بل ح د بلس د)

حسين بن ب دينال)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بن) حسين  بلس د  حصص  تقس م 

ب دينالفي بلشركة على بل لثة)
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين بلس د تحمد بن ب دينال كمسير)

جديد للشركة)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلقان ني  بلشكل  تغ ير 
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  »شركة 
ذبت) »شركة  إلى) بشريك  ح د«)

مسؤ ل ة محد دة«
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلقان ني  بلشكل  تغ ير 
محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  »شركة 
ذبت) »شركة  إلى) بشريك  ح د«)

مسؤ ل ة محد دة«
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257795.
668I

ليدك م

 STE ABDELGHANI PROMO
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

ليدك م
10 زنقة عقبة بن نافع برش د، 

26100، برش د بملغرب
 STE ABDELGHANI PROMO
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
مفأاح بلخير شطر 1 بلرقم 297 
مربب سطات - 26000 سطات 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7187

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ABDELGHANI PROMO SARL

.AU
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
مفأاح بلخير شطر)1)بلرقم)297)مربب)

سطات)-)26000)سطات بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: بلن ل) بب   بلغاني  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلن ل) بب   بلغاني  عبد  بلس د 
تجزئة مفأاح بلخير شطر) عن بنه)ب()
 26000 مربب سطات) (297 بلرقم) (1

سطات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلن ل) بب   بلغاني  عبد  بلس د 
تجزئة مفأاح بلخير شطر) عن بنه)ب()
 26000 مربب سطات) (297 بلرقم) (1

سطات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بسطات بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)1277/22.

669I

MCDF

 MOROCCAN COMPANY
 FOR DESSERT AND FOOD

- MCDF
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
بسأمربل نشاط بلشركة

MCDF
 rue(daoud(eddahiri، ,123
20330، Casablanca(Maroc

 MOROCCAN COMPANY FOR
 DESSERT(AND(FOOD - MCDF

»شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د«

 Parc :عن بن مقرها بالجأماعي 
 industriel de l’Aéroport

Mohamed(V - 27182 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

»بسأمربل نشاط بلشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.32522
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل) (2022 شتنبر) (07 في)  بملؤلخ 

ما يلي:
لغم) بلشركة  حل  بعدم  قربل  (.1

بلخسائر بملسجلة.
بلشركة) لتسما2  تخف ض  (.2

بمبلغ يسا ي)1)دلهم
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839982.

670I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 ADELTO NETTOYAGE
SARL AU

إعالن مأعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 ADELTO NETTOYAGE SARL AU
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«
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 عن بن مقرها بالجأماعي: 66 زنقة 
سان ساينز، بلطابق بلثاني لقم 
3 بلفدير - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.302637

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
2022تم بتخاذ) ي ل  ز) (29 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
للس د) حصة  (50 بنقل) تف يض  (:
بلس د) لصالح  بكاش  بلسالم  عبد 
محمد عاد2 بكرب ي،)حامل للبطاقة)

.BE 580123بل طن ة لقم
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة لأصبح)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة.
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بكاش،) بلسالم  عبد  بلس د  تع ين 
جنس ة) (،21/05/1969 في) بملزدبد 
بل طن ة) للبطاقة  مغر9 ة،) حامل 
BE512822،) بلقاطن في تجزئة) لقم)
منضر نة زنقة)1)ن ل)7)بلطابق)1)عين)
بلشق،)كمسير ثاني لفترة غير محد دة.)
منح كال بملسيرين بلصالح ات بلكاملة)
بملصرف ة) بلش كات  على  للأ ق ع 
مشترك) ت ق ع  إلى  بلحاجة  د ن 
ذلك،) بملشالكين.) مع  بملسيرين  من 
بملصرف ة) بلعمل ات  جم ع  فإن 
على) بلأ ق ع  باسأثناء) برخرى،)
بلش كات بملصرف ة،)يجب تن تأطلب)
بالضر لة بلأ ق ع بملشترك للمسيرين)
بملشالكين،) هما بلس د عبد بلسالم)

بكاش  بلس د محمد عاد2 بكرب ي
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
إلى برنشطة) ت س ع نشاط بلشركة 
بلحدبئق،) ص انة  تعما2  بلأال ة:)
بملساحات) بلبستنة  ته ئة  تعما2 
بلخضربء) غرس  ص انة  تصم م)

بلحدبئق.
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
(« قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
700.000)دلهم«)تي من)»)100.000 
عن) دلهم«) (800.000 (« إلى) دلهم«)
ت ) تل9اح  ت   بحأ اطي  إدماج  طريق 

عال بت للشركاء)إصدبل في لتس بملا2.

قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

تأك د بملقر بلرئي�سي للشركة بمل ج د)
بلطابق) ساينز،) سان  زنقة  (66 في:)

لعقد) بلفديرطبقا  (3 لقم) بلثاني 

بإليجال بملبرم في)01/06/2022

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلشكل بلقان ني)

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

غرض بلشركة

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
لتس بملا2

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

مساهمات

بند لقم)8:)بلذي ينص على مايلي:)

ت زيع لتس بملا2

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)إدبلة بلشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820158.
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NADEK CONSULTING

STE TOPRAK PROMO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8، 93000، TETOUAN

MAROC

STE TOPRAK PROMO شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلسع دية قيسالية بلنصر لقم 18 

تط بن - 93000 تط بن بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

31983

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TOPRAK PROMO

-بلأط ير) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي

-شربء)  ب ع جم ع بن بع باللب�سي)

  بلبنايات)

-)بعما2 مأن عة.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 18 لقم) بلنصر  قيسالية  بلسع دية 

تط بن)-)93000)تط بن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: كرفاس) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() كرفاس  محمد  بلس د 

ب عب د) بلرح م  عبد  شالع  (50 لقم)

تط بن)93000)تط بن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() كرفاس  محمد  بلس د 

ب عب د) بلرح م  عبد  شالع  (50 لقم)

تط بن)93000)تط بن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ل  ز) (28 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2139.
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CANOCAF SARL

TAKA PROMO
إعالن مأعدد بلقربلبت

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 
لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC

TAKA PROMO »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلعبادة 
لقم 71 سل بن - - بلناظ ل بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.17111

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 13)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلحـصص) تفـ يت  على  بملصادقة 

 2022 08)شتنبر) بالجأمـاعـ ة بملقرلة)

بين بلس د تحمد بلكش تي من جهة،)

جهة) من  طالق،) بله بلي   بلس د 
تخرى

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين مسير جديد

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 

مايلي:)تـغـ ير بلشكل بلقـان ني للشركة)

مسـؤ ل ة) ذبت  شركة  لأصبح 

بملصادقة) لشريك  ح د    محد دة 

بلجديد) برسـا�سي  بلقان ن  على 

للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلذي ينص على) (:7 ( (6 بند لقم)

 1000 (( بلس د طالق بله بلي) مايلي:)

حصة(

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلى) للشركة  بالجأماعي  بملقر  تح يل 
بر 2) بلطابق  (،13 لقم) (21 زنقة)

سكأ ل بلجيش بمللكي)-)بلناظ ل.
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على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

بله بلي) طالق  بلس د  تع ين  مايلي:)

كمسير  ح د للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)26)شتنبر)

2022)تحت لقم)2252.
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NJ BUSINESS

STE RAM6 EXPERTISE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تع ين مسير جديد للشركة

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكأب لقم 19 بلطابق 

بلأالث شالع عبد بلكريم بنجل ن 

بملدينة بلجديدة فاس بملغرب، 

30000، فاس بملغرب

STE(RAM6 EXPERTISE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكاتب 

مرينا مكأب19 شالع عبد بلكريم 

بنجل ن بلطابق 3 م.ج - 30000 

فاس بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.68707

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تم تع ين) 21)شتنبر) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

لمسيس محمد كمسير  ح د

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2036.
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FLASH ECONOMIE

AL FIRDAOUSS SPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

AL FIRDAOUSS SPORT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 176 عمالة 

03 حي بلرياض - 26000 تسفي 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13225

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 AL (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FIRDAOUSS SPORT

قاعة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلرياضة

-)تنظ م بلحفالت

بملأعلقة) بالجأماع ة  بلخدمات  (-

بارنشطة بلرياض ة.

 176 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 26000 (- بلرياض) حي  (03 عمالة)

تسفي بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 62.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 620 (: ز لكاني) خديجة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة خديجة ز لكاني عن بنه)ب()

 26000 زنقة بلس ق حي بلزب ية) (20

بسفي بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة خديجة ز لكاني عن بنه)ب()

 26000 زنقة بلس ق حي بلزب ية) (20

بسفي بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بالبأدبئ ة بآسفي بأاليخ)

2022)تحت لقم)13225.
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ADELTO SARL AU
إعالن مأعدد بلقربلبت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

ADELTO SARL AU »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 66 زنقة 

سان ساينز، بلطابق بلثاني لقم 

3 بلفدير - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.170527

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 29)ي ل  ز) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يض بنقل)500)حصة للس د عبد)

بلسالم بكاش لصالح بلس د محمد)

عاد2 بكرب ي.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة لأصبح)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة.

على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 

بلسالم) عبد  بلس د  تع ين  مايلي:)

(،21/05/1969 في) بملزدبد  بكاش،)

للبطاقة) مغر9 ة،) حامل  جنس ة 

BE512822،) بلقاطن) بل طن ة لقم)

 7 ل) ن  (1 زنقة) منضر نة  تجزئة  في 

كمسير ثاني) (، عين بلشق) (1 بلطابق)

لفترة غير محد دة.)منح كال بملسيرين)

على) للأ ق ع  بلكاملة  بلصالح ات 

بلحاجة) د ن  بملصرف ة  بلش كات 

بملسيرين) من  مشترك  ت ق ع  إلى 

جم ع) فإن  ذلك،) بملشالكين.) مع 

بلعمل ات بملصرف ة برخرى،)باسأثناء)

بملصرف ة،) بلش كات  على  بلأ ق ع 

بلأ ق ع) بالضر لة  تأطلب  تن  يجب 

بملشترك للمسيرين بملشالكين،) هما)

بكاش  بلس د) بلسالم  عبد  بلس د 

محمد عاد2 بكرب ي

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

(« قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

700.000)دلهم«)تي من)»)100.000 

دلهم«) (800.000 (« إلى) دلهم«)

بلجالي) بلحساب  دمج  (: طريق) عن 

للشركاء.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

بلشكل بلقان ني

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

لتس بملا2

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

مساهمات

بند لقم)8:)بلذي ينص على مايلي:)

ت زيع لتس بملا2

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)إدبلة بلشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839922.
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NEGOCEMAR

LES PETITS PIROUETTES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA
N°12، 90000، طنجة بملغرب

LES PETITS PIROUETTES شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
فاس، 9 زنقة ب ل غ بي، بقامة 

ش ماء، بلطابق 2 لقم 6 - 90000 
طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130823

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (17
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LES (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PETITS PIROUETTES
مركز) (• (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بل لش بإلبدبع ة  برنشطة بلترب ية)

لألطفا2.
بلترب ية) بلفعال ات  تنظ م  (•

لألطفا2.
بملدلس ة) بلل بزم  شربء) 9 ع  (•

 بلالمنهج ة..
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بقامة) ب ل غ بي،) زنقة  (9 فاس،)
 90000  -  6 لقم) (2 بلطابق) ش ماء،)

طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 30.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (150 (: بلس دة ن ل هاجر)

بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (150 (: ك ثر) ن ل  بلس دة 

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() هاجر  ن ل  بلس دة 
بململكة) شالع  زلكة  لياض  بقامة 
 90000  22 لقم) بلسع دية  بلعر9 ة 

طنجة بملغرب.
 9 عن بنه)ب() ك ثر  ن ل  بلس دة 
 10/9 نس م) عمالة  دي ديت  مجمع 
ط2)لقم)102 90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() هاجر  ن ل  بلس دة 
بململكة) شالع  زلكة  لياض  بقامة 
 90000  22 لقم) بلسع دية  بلعر9 ة 

طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10612.

677I

NEGOCEMAR

RS PNEUS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA
N°12، 90000، طنجة بملغرب

RS PNEUS شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بلبنك بلشعبي زنقة بلعف  لقم 97 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130839
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 RS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PNEUS

غرض بلشركة بإيجاز):)شربء) 9 ع)

بإلطالبت بالجملة  بلأجزئة.

مشغل منشأة بلفلكنة.

خدمات ص انة بلس البت..

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 -  97 بلبنك بلشعبي زنقة بلعف  لقم)

90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

250)حصة) بلس د بنصال بالمين):)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بنصال عبد بلرحمان):)250 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

250)حصة) (: بلس د بنصال ه ثم)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بنصال سف ان):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بالمين  بنصال  بلس د 

تجزئة بلبنك بلشعبي زنقة بلعف  لقم)

97 90000)طنجة بملغرب.

بلرحمان) عبد  بنصال  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بلبنك بلشعبي زنقة)

08)لقم)97 90000)طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() ه ثم  بنصال  بلس د 

شالع هال ن بلرش د لقم)66 90000 

طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() سف ان  بنصال  بلس د 

لقم) (08 زنقة) بلشعبي  بلبنك  تجزئة 

97 90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلرحمان) عبد  بنصال  بلس د 

عن بنه)ب()تجزئة بلبنك بلشعبي زنقة)

08)لقم)97 90000)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10611.

678I

NEGOCEMAR

 PANTONE & FOURNITURE

PROJECT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA

N°12، 90000، طنجة بملغرب

 PANTONE & FOURNITURE

PROJECT شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 5 شالع 

م الي ي سف بن تاشفين بلطابق 

بلثاني لقم 3 - 90000 طنجة 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.82575

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 19)شتنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

 PANTONE( &( FOURNITURE

 10.000 لتسمالها) مبلغ  (PROJECT

 5 بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 

تاشفين) بن  ي سف  م الي  شالع 

بلطابق بلثاني لقم)3 - 90000)طنجة)

بملغرب نت جة 2):)قلة بلخبرة في بملجا2

إنشاء) منذ  بلنشاط  بنعدبم 

بلشركة))ال ت جد مشاليع ت  تس بق(.

شالع) (5   حدد مقر بلأصف ة ب)

بلطابق) تاشفين  بن  ي سف  م الي 

بلثاني لقم)3 - 90000)طنجة بملغرب.)

  عين:

بل  سفي  ) ياسين  بلس د)ة()

 32 لقم) ب 9انة  تجزئة  عن بنه)ب()

بملغرب) طنجة  (90000 بلك لف)

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

5)شالع) (: بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

بلطابق) تاشفين  بن  ي سف  م الي 

بلثاني لقم)3 .
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10811.

679I

IBRA WORK

IBRA WORK
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

IBRA WORK
2 زنقة بب  بكر بلباقالني بلطابق 3 
بلشقة 11، 20050، بلدبل بلب ضاء 

بلدبل بلب ضاء
IBRA WORK شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 2 زب ية 

زنقة بب  بكر بلباقالني   زنقة بلجزبئر 
بلطابق بلثالث بلشقة 2 ل يزيأان ا - 
20050 بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
553173

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (08
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 IBRA (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.WORK
ت ليد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلعامة-) بلأجالة  (- بملكأب ة) بالد بت 
بلبناء) بملخألفة-بشغا2  بالشغا2 
 تصم م بل بجهات)-ب ع م بد بلبناء.

زب ية) (2 (: بملقر بالجأماعي) عن بن 
زنقة بب  بكر بلباقالني   زنقة بلجزبئر)
(- ل يزيأان ا) (2 بلطابق بلثالث بلشقة)
20050)بلدبل بلب ضاء)بلدبل بلب ضاء.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عس ) بربه م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عس   بربه م  بلس د 

 20050 قصر بيت يحيى بيت بلن ف)

تنعير تنغير.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() عس   بربه م  بلس د 

 20050 قصر بيت يحيى بيت بلن ف)

تنعير تنغير

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)
لقم)-.

680I

IT FIDUS

ALA VARWORKS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

ALA VARWORKS شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلحرية 1 
لقم 186 - 28880 بملحمدية بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.21693

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 يناير) (20 بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

لتسمالها) مبلغ  (ALA VARWORKS

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
 -  186 لقم) (1 بلحرية) بإلجأماعي 

(: بملحمدية بملغرب نت جة 2) (28880

نهاية بلنشاط.

  حدد مقر بلأصف ة ب بلحرية)1 
لقم)186 - 28880)بملحمدية بملغرب.

)  عين:

هك    عن بنه)ب() بلس د)ة()صفاء)
 28880  281 لقم) (2 بلرياض) دلب 

)ة() كمصفي) بملغرب  بملحمدية 

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة باملحمدية بأاليخ)12)تبريل)

2022)تحت لقم)820.

681I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

دينا ب ان بيم 9 لي

DINA-BAYAN IMMOBILIER 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt 4

tetouan، 93000، tetouan(maroc

 DINA-BAYAN دينا ب ان بيم 9 لي

IMMOBILIER شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة قنا 

بلحمامة ح مة طنجا ة بلطابق 3 
لقم 7 - 93020 تط بن بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.28133

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

عب ) مر بن  )ة() بلس د) تف يت 

500)حصة بجأماع ة من تصل)500 

)ة()عبدبل بحد) حصة لفائدة بلس د)

عب  بأاليخ)30)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2021.

682I

CCCM

سيكال
شركة بملساهمة

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

SICAL

 Boulevard(Oukat(Badi، 20300،

Casablanca Maroc

س كا2 »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

 قعة بادي - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

38.707 بلدبل بلب ضاء.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تقرل) (2022 ماي) (25 في) بملؤلخ 

للشركة) برسا�سي  بلنظام  مالءمة 
 19-20 لقم) مع مقأض ات بلقان ن:)

 17-95 بملعد2  بملأمم للقان ن لقم)

بملأعلق بشركات بملساهمة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 21 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838365.

683I

CANOCAF SARL

SOCIAL TEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 
لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC

SOCIAL TEX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلحيش بمللكي زنقة بلخنساء لقم 
7 بلطابق بلثالث - 62000 بلناظ ل 

بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.19535
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بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 02)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
مبلغ) (SOCIAL TEX بلشريك بل ح د)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي شالع بلجيش بمللكي)
بلطابق بلثالث) (7 لقم) زنقة بلخنساء)
(: بلناظ ل بملغرب نت جة 2) (62000  -

نهاية نشاط بلشركة.
شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 7 لقم) بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء)
بلناظ ل) (62000 (- بلثالث) بلطابق 

بملغرب.)
  عين:

بملالك  ) عبد  تمالح  بلس د)ة()
حي ت الد ب ط ب سكأ لت) عن بنه)ب()
62000)بلناظ ل بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)2263.
682I

CANOCAF SARL

SOCIAL TEX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

CANOCAF SARL
شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 
 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC
SOCIAL TEX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : شالع 
بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء لقم 

7 بلطابق بلثالث - 62000 بلناظ ل 
بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.19535

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 02)شتنبر) بملؤلخ في)

SOCIAL TEX)شركة ذبت مسؤ ل ة)

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)

دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي شالع بلجيش بمللكي)
زنقة بلخنساء)لقم)7)بلطابق بلثالث)-)

62000)بلناظ ل بملغرب نت جة لنهاية)

نشاط بلشركة.

  عين:

تمالح  ) بملالك  عبد  بلس د)ة()

عن بنه)ب()حي ت الد ب ط ب سكأ ل ت)

62000)بلناظ ل بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

شالع) 2022) في  شتنبر) (08 بأاليخ)

 7 لقم) بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء)

بلناظ ل) (62000 (- بلثالث) بلطابق 

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالناض ل  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)2502.

685I

PUSH CENTER

FIDU.PRO CONSULTING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

FIDU.PRO CONSULTING شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بم ل 

ز ال زنقة لتيبل بلطابق 11 بلرقم 29 

بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.228225

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2020 ي ن  ) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

محمد) )ة() بلس د) تف يت 

بجأماع ة) حصة  (250 بسماع لي)

حصة لفائدة بلس د) (750 من تصل)

ي ن  ) (23 عدنان بل ماني بأاليخ) )ة()

.2020

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 09 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)728287.

686I

GROUPE EXPERT

TECNILAB HTDS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

GROUPE EXPERT

 ANGLE RUE CHAIOUIA ,2

 ET(KAMAL(MED، 20000،

CASABLANCA MAROC

TECNILAB HTDS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 7 زنقة 

حاتم بلعصام بلدبل بلب ضاء - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.31658

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2022 غشت) (16 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (2.000.000«

»3.000.000)دلهم«)إلى)»5.000.000 

دلهم«)عن طريق):)إدماج بحأ اطي ت )

تل9اح ت  عال بت إصدبل في لتس بملا2.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839228.

687I

CAB CONSEILS

EMISPHERE GAUCHE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CAB CONSEILS
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE(LOUVRE(N°653 4EME
 ETG(APPT 11 CASABLANCA،
22000، CASABLANCA(MAROC

EMISPHERE GAUCHE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
كلم مة إقامة بلل فر لقم 653 

بلطابق 2 بلشقة 11 بلدبل بلب ضاء - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557235

 26 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.EMISPHERE GAUCHE
جم ع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
على  جه) بملأعلقة  برنشطة 
باإلبدبع  بلأصم م) بلخص ص 
جم ع) إنشاء) ت زيع  ؛) بلجربف كي)
إنشاء) إدبلة) ؛) بالتصا2)  سائل 
بل يب  تطب قات) م بقع   تط ير 
بل سائط) بملحم 2  جم ع  بلهاتف 
تصم م  إنأاج  إنأاج) ؛) بلأفاعل ة)
بلف ت غربف ة  بلسمع ة) بل سائط 
بملرئ ة  ثالث ة بربعاد)؛)إدبلة برنشطة)
بلأجالية  بإلعالن ة  بلتس يق ة على)
بل سائط) بل سائط  جم ع  جم ع 

بلأفاعل ة  بإلنترنت.
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بل كالة) تنشطة  جم ع  (-
مجا2) في  بالستشالية  بلأدليب 
بل سائل) بكل  بالتصا2  بلتس يق 
على  جه) بلصحف ة  بلرقم ة.)
بملش لة  بملساعدة) بلخص ص،)
للشركات) بملقدمة  بلتشغ ل ة 
 بملنظمات برخرى من ح ث بلأنظ م)
بلصحف ة  بلعالقات)  بلعالقات 
بالجأماع ة) بلعامة  بلشبكات 

 برحدبث  بالتصا2،)إلخ..
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
كلم مة إقامة بلل فر لقم)653)بلطابق)
2)بلشقة)11)بلدبل بلب ضاء)-)20000 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ع بض) إيمان  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ع بض  إيمان  بلس دة 
5)بلشقة) 185،)زنقة بلج بن بلطابق)

22 20200)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ع بض  إيمان  بلس دة 
5)بلشقة) 185،)زنقة بلج بن بلطابق)

22 20200)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820022.
688I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TIGUIRNA LOGISTICA
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
قفل بلأصف ة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE TIGUIRNA LOGISTICA
SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : قصر 
تغيرنا بلن ف تنغير - 25800 تنغير 

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.3325

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 ماي) (25 في) بملؤلخ 
 STE TIGUIRNA LOGISTICA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة مبلغ)
دلهم  عن بن) (20.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي قصر تغيرنا بلن ف)
تنغير بملغرب نت جة) (25800 (- تنغير)

الالزمة.
  عين:

عل ب ش) لحسن  بلس د)ة()
 52000 بلربش دية) عن بنه)ب()   
)ة() كمصفي) بملغرب  بلربش دية 

للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)25)ماي)2022) في قصر تغيرنا)
محمد) م الي  قصر  تنغير  بلن ف 
تنغير) (25800 بلربش دية) بلخنك 

بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)359.
689I

IT FIDUS

KIALIS INVEST
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
KIALIS INVEST شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي ملأقى 
شالع يعق ب بملنص ل   شالع 

ي سف ببن تاشفين بلحديقة 2 لقم 
2 - 28880 بملحمدية بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.21927

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)05)ي ل  ز)2022)تقرل حل)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 KIALIS INVEST بل ح د) بلشريك 
مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم  عن بن)
مقرها بإلجأماعي ملأقى شالع يعق ب)
بملنص ل   شالع ي سف ببن تاشفين)
بلحديقة)2)لقم)2 - 28880)بملحمدية)

بملغرب نت جة 2):)حل بلشركة.
ملأقى) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
شالع يعق ب بملنص ل   شالع ي سف)
 -  2 لقم) (2 بلحديقة) تاشفين  ببن 

28880)بملحمدية بملغرب.)
  عين:

حس  ي  ) بشرى  بلس د)ة()
مدخل) بلنس م  بقامة  عن بنه)ب()
بملقا مة) شالع  (2 شقة) (1 بش) ج  (7
كمصفي) بملغرب  بملحمدية  (28880

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 20 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)1203.
690I

STE GCC SARL

 STE SARAYA ALUMINIUM
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE SARAYA ALUMINIUM SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل بيت 
بلفر�سي تنغير - 25800 تنغير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2102

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SARAYA ALUMINIUM SARL AU

-بلبناء) ) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالشغا2 بملخألفة)

-بلنجالة

)بعما2) بملدن ة) بلهندسة  -شركة 

بلطرق(.

:)د بل بيت) عن بن بملقر بالجأماعي)

بلفر�سي تنغير)-)25800)تنغير بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلرحمان) عبد  م الي  بلس د 

 100 1.000)حصة بق مة) بالدلي�سي):)

دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلرحمان) عبد  م الي  بلس د 

بالدلي�سي عن بنه)ب()د بل بيت بلفر�سي)

تغز ت تنغير)25800)تــنـغ ــر بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلرحمان) عبد  م الي  بلس د 

بالدلي�سي عن بنه)ب()د بل بيت بلفر�سي)

تغز ت تنغير)25800)تنغير بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)766.

691I
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CANOCAF SARL

NEW NADOR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC

NEW NADOR شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي بالمل 

ص ناص د لقم27 سل بن - 62702 

بلناظ ل بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.20853

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 شتنبر) (08 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (NEW NADOR حل)

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 

بإلجأماعي حي) دلهم  عن بن مقرها 

(- سل بن) لقم27) ص ناص د  بالمل 

62702)بلناظ ل بملغرب نت جة لنهاية)

نشاط بلشركة.

  عين:

عبد بلرحمان لكم ش) بلس د)ة()

بلخامس) محمد  شالع  عن بنه)ب()   

بملغرب) بلناظ ل  (62702 لقم01 

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

بأاليخ)15)شتنبر)2022) في حي بالمل)

 62702 (- سل بن) ص ناص د لقم27)

بلناظ ل بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالناض ل  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)2503.

692I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE LAMTALSSI TRAVEAUX
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE LAMTALSSI TRAVEAUX

SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 

بلقصبة بلقديمةبلشرفا مدغرة 

بلربش دية بلربش دية 52000 

بلربش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16333

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 LAMTALSSI TRAVEAUX SARL

.AU

بعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة)

بعما2 بلسقي.

قصر) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

مدغرة) بلقديمةبلشرفا  بلقصبة 

 52000 بلربش دية) بلربش دية 

بلربش دية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د طالق بملطال�سي عن بنه)ب()

بقامة بلبحر بد ن لقم بملر�سى بلع  ن)

70000)بلع  ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د طالق بملطال�سي عن بنه)ب()

بقامة بلبحر بد ن لقم بملر�سى بلع  ن)

70000)بلع  ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بالبأدبئ ة بالرش دية بأاليخ)

لقم)-.

693I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

ERIAS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكناس، 10000، مكناس بملغرب

ERIAS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة 

لقم 3 بلطابق بال 2، شالع محمد 

بلسادس مرجان 2 - 50050 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57337

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

.ERIAS(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

دل س) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلدعم.

بالشغا2 بملخألفة

بملأاجرة.

بلشقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

محمد) شالع  بال 2،) بلطابق  (3 لقم)

بلسادس مرجان)2 - 50050)مكناس)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 300 (: بلشا ي) عصام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 350 (: بلس د عبد بلعلي مغرب ي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 350 (: بلصعابطي) حمزة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عصام بلشا ي عن بنه)ب()

عمالة فاء)23)شقة)20)بملنص ل)2)باء)

2 50050)مكناس بملغرب.

بلصعابطي) حمزة  بلس د 

بلأضامن) تجزئة  (88 لقم) عن بنه)ب()

50050)مكناس بملغرب.

مغرب ي) بلعلي  عبد  بلس د 
بملنص ل) تجزئة  (293 لقم) عن بنه)ب()

50050)مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عصام بلشا ي عن بنه)ب()

عمالة فاء)23)شقة)20)بملنص ل)2)باء)

2 50050)مكناس بملغرب

بلصعابطي) حمزة  بلس د 

بلأضامن) تجزئة  (88 لقم) عن بنه)ب()

50050)مكناس بملغرب

مغرب ي) بلعلي  عبد  بلس د 
بملنص ل) تجزئة  (293 لقم) عن بنه)ب()

50050)مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3616.
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MB CONSEIL

 MOROCCO AVIATION
COLLEGE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

MB CONSEIL
 BD(ANFA(Casablanca، 209

20100، CASABLANCA(MAROC
 MOROCCO AVIATION

COLLEGE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع عبد 
بمل من حي پاسكي لقم 236 عمالة 
ف8 بلطابق بلثاني مكأب لقم 6 

بلدبلبلب ضاء - 20500 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
 550737

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 فبربير) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 MOROCCO AVIATION (:

.COLLEGE
بلأدليب) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلص انة) بلطيربن،) في  بلخاص 

 بلهندسة في بلطيربن.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع عبد)
عمالة) (236 لقم) پاسكي  حي  بمل من 
 6 لقم) مكأب  بلثاني  بلطابق  ف8)
20500)بلدبلبلب ضاء) بلدبلبلب ضاء)-)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د عبد هللا ن ج ث بلعنيزي):)

1.000)حصة بق مة)100.000)دلهم)

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عبد هللا ن ج ث بلعنيزي)

دبي) (2023 بإلمالبت) دبي  عن بنه)ب()

بإلمالبت.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عبد هللا ن ج ث بلعنيزي)

دبي) (2023 بإلمالبت) دبي  عن بنه)ب()

بإلمالبت

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 25 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)832217.
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B.services

 INTERNATIONAL RETAIL

MOROCCO
إعالن مأعدد بلقربلبت

B.services

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca Anfa

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،

Casablanca Maroc

 INTERNATIONAL RETAIL

MOROCCO »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 

 Casablanca Oulfa133

 Opération Ferdousse CH6

 Etage 1 Appt 08 Casablanca 01

.Casablanca Maroc

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.223765

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2021)تم بتخاذ) 06)دجنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
بأاليخ) بل ح د  بلشريك  قرل  مايلي:)
بملسجل) بملكأب  نقل  (29/11/2018
مكاتب) (01D بلعن بن) من  للشركة 
غرب مركز تنفا مكان بلدبل بلب ضاء)
إلى بلعن بن لقم)6)شالع)38)حي بلهنا)
يأم بإليدبع بلقان ني) بالدبل بلب ضاء)
بالدبل) بلأجالية  بملحكمة  لدى 
بأاليخ) (686908 تحت لقم) بلب ضاء)

26/12/2018
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
بأاليخ) بل ح د  بلشريك  قرل  مايلي:)
نقل مقر بلشركة من) (01/12/2021
بلهنا) حي  (38 شالع) (6 لقم) بلعن بن 
تلفة) بلعن بن  إلى  بلب ضاء) بالدبل 
فرد س) عمل ة  (133 بلب ضاء) بلدبل 
تم بإليدبع) (8 شقة) (1 بلطابق) (CH6
بلأجالية) بملحكمة  لدى  بلقان ني 
 803159 لقم) تحت  بلب ضاء) بالدبل 

بأاليخ)006/12/2021
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بملكأب بلرئي�سي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 01 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
 686908- لقم) تحت  (2021 دجنبر)

.803159
696I

مكأب محاسبة

 STE M&K PRESTIGE TRAVEL
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تقل ص هدف بلشركة

مكأب محاسبة
عمالة 21 شقة 2 زنقة عال2 بن عبد 
هللا ص.ب 200 بلرش دية، 52002، 

بلرش دية بملغرب
 STE(M&K(PRESTIGE(TRAVEL
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي لقم 777 
تجزئة ب تاملين بلرش دية - 52000 

بلرش دية بملغرب.

تقل ص هدف بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

2022/12505

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تم حذف) 02)شتنبر) بملؤلخ في)

برنشطة بلأال ة من نشاط بلشركة)

بلحالي):

)بلنقل بلشخ�سي.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 26 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)820/2022.
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مكأب محاسبة

 STE LAKSABI DE NEGOCE

SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

مكأب محاسبة

عمالة 21 شقة 2 زنقة عال2 بن عبد 

هللا ص.ب 200 بلرش دية، 52002، 

بلرش دية بملغرب

 STE LAKSABI DE NEGOCE SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 231 

شالع مدغرة بلرش دية - 52000 

بلرش دية بملغرب.

تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2022/2833

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (16 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بلعل ي) بلغالي  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500

)ة()هشام) 500)حصة لفائدة بلس د)

بلعل ي بأاليخ)16)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 26 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)821/2022.
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SM PARTNERS

SOLUTIONS 360
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

SM PARTNERS
33 مجم عة عرسة لكبير بلطابق 

برل�سيِ  مكأب بِ 1 إمأدبد 
بملعاليف، 20000، بلدبل بلب ضاِء 

maroc
SOLUTIONS 360 شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي -265 

شالع بلزلقط ني لقم 92 بلطابق 
بلأاسع - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.205257

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)26)ي ل  ز)2022)تم تح يل)
للشركة) بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
لقم) بلزلقط ني  شالع  (265-« من)
بلدبل) (20000 (- بلأاسع) بلطابق  (92
»تجزئة بلن بلة) إلى) بملغرب«) بلب ضاء)
ف أ ليس) مركب  بلر9اط  طريق  (،2
 20250 (- ل جيست ك بلطابق بلثاني)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820089.
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comptacontrole

 ETABLISSEMENT IBN TABIT
PRIVE SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

comptacontrole
مركز بالعما2 كاسط ا, شالع عبد 
بلرحمان بل  سفي بلطابق بلثاني 
لقم 11   12، 90000، طنجة 

بملغرب
 ETABLISSEMENT IBN TABIT

PRIVE SARL شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 2 زب ية 

شالع فاس   شالع  بد بلدهب بقامة 
بلصفاء لقم 1 - 90000 طنجة 

بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.51327

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)23)شتنبر)2022)تم تح يل)
بملقر بالجأماعي بلحالي للشركة من)»2 
زب ية شالع فاس   شالع  بد بلدهب)
بقامة بلصفاء)لقم)1 - 90000)طنجة)
 1 بهال) لياض  »تجزئة  إلى) بملغرب«)
طنجة) (90000  -  602 بلشطر بلأاني)

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10938.
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fam consulting

JAMOUR TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue
 hassan(II(gueliz 2 eme(etage
n°9، 40000، marrakech(maroc
JAMOUR TRAVAUX شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملأجر 1 
د بل تغادير نايت لحسن ت ديرين 
آيت فاسكا تيت ت ليرمربكش - 

20000 مربكش بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129375

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.JAMOUR TRAVAUX
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملأن عة.
 1 بملأجر) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
د بل تغادير نايت لحسن ت ديرين آيت)
 20000 (- ت ليرمربكش) تيت  فاسكا 

مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بجم ل) بلدين  ن ل  بلس د 
ت ليربلح ز) تيت  بكفاي  عن بنه)ب()

20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بجم ل) بلدين  ن ل  بلس د 
ت ليربلح ز) تيت  بكفاي  عن بنه)ب()

20000)مربكش بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139905.
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 MOGADOR(مغاد لمنجمنة سسأـ م

MANGEMENT SYSTEM SARL

 يك ن كس 

 WECONEXT 
SARL 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

مغاد لمنجمنة سسأـ م 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
شقة لقم 10 بلطابق بر 2 بلأجزئة 

2 مناز2 دبلبلطالب 22100 
بلص يرة شقة لقم 10 بلطابق بر 2 
بلأجزئة 2 مناز2 دبلبلطالب 22100 
بلص يرة، 22100، بلص يرة بملغرب

 WECONEXT « « يك ن كس 

SARL.« شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 

بالطابق برل�سي لقم 1297 تجزئة 

بلسقالة بلص يرة - 22000 بلص يرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6337

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 WECONEXT( « («  يك ن كس)

.».SARL

:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

تدبير بالسأغال2 بلأجالي ت  بلخدماتي)

)بإلقامة بلس اح ة  إدبلة بملطاعم(.

محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تجزئة) (1297 لقم) برل�سي  بالطابق 

بلسقالة بلص يرة)-)22000)بلص يرة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د شرف بلدين شبعان):)330 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د حمزة ب ش ال):)330)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 320 (: بلس دة هانا ب ل انا بركا2)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

شبعان) بلدين  شرف  بلس د 
عن بنه)ب()61)زنقة بلط بحن بلص يرة)

22000)بلص يرة بملغرب.
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عن بنه)ب() ب ش ال  حمزة  بلس د 
 22000 زنقة بلط بحن بلص يرة) (61

بلص يرة بملغرب.
بركا2) ب ل انا  هانا  بلس دة 
 01 بلبرج) تجزئة  (225 عن بنه)ب()

بلص يرة)22000)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بركا2) ب ل انا  هانا  بلس دة 
 01 بلبرج) تجزئة  (225 عن بنه)ب()

بلص يرة)22000)بلص يرة بملغرب
عن بنه)ب() ب ش ال  حمزة  بلس د 
 22000 زنقة بلط بحن بلص يرة) (61

بلص يرة بملغرب
شبعان) بلدين  شرف  بلس د 
عن بنه)ب()61)زنقة بلط بحن بلص يرة)

22000)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)27)شتنبر)

2022)تحت لقم)363.
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C.M’LM INTERNATIONAL SARL AU

MACH DEVELOPMENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 MACH DEVELOPMENT SARL
AU

شقة لقم 7 عمالة 9، طريق س دي 
يحيى زعير، كلم19، جماعة بملنزه، 

تمالة، 12123، تمالة بملغرب
MACH DEVELOPMENT شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي ت طين 
عند ب ديك، شقة لقم 8، عمالة 

لقم 22، زنقة باند  ينغ، بملح ط - 
10020 بلر9اط بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.137321
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تح يل) 29)ي ن  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
لقم) شقة  ب ديك،) عند  »ت طين 

زنقة باند  ينغ،) (،22 عمالة لقم) (،8
بملح ط)-)10020)بلر9اط بملغرب«)إلى)
»شقة لقم)7)عمالة)9،)طريق س دي)
(- بملنزه) جماعة  كلم19،) يحيى زعير،)

12123)تمالة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1905.
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مكأب بملحاسبة بلفا�سي

AMINA BRIQUE
إعالن مأعدد بلقربلبت

مكأب بملحاسبة بلفا�سي
1 عال2 بن عبد هللا شقة لقم 2، 

93000، تط بن بملغرب
AMINA BRIQUE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 102 شالع 
بلجيش بمللكي بلطابق بلثاني بلشقة 

لقم tetouan 93000 - 2 بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.12531

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 07)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلعربي) محمد  بلس د  بلشريك   فاة 
م �سى   بقربل تقس م بلجديد لرتس)

ما2 بالجأماعي)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير غرض بلشركة ب إضافة نشاط)
جديد):)تس يق فحم بلك ك بلبتر لي

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلنظام) من  (7 ( (6 (،3 بلبند) تعديل 

بالسا�سي)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديث بلنظام بالسا�سي)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بلط ب) صناعات  (: بلشركة) غرض 
فحم) تس يق  بملحاجر،) بالحمر،)

بلك ك بلبتر لي).

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بحمد) بلس د  مساهمة  (: بملساهمة)

دلهم،) (22  122  300  .00 م �سى)

 272  300 م �سى.00  محمد  بلس د 

 .00 بلس د حسن بلر9احي) دلهم،) (9

ي سف) بلس د  دلهم،) (6  750  000

دلهم،) (1  125  000  .00 بلخط ب)

 069 700 .00 بلس دة بنيسة م �سى)

 .00 بلس دة  س مة م �سى) 1)دلهم،)

ز9 دة) بلس دة  دلهم،) (1  069  700

بنكيربن)00. 000 917)دلهم   بلس د)

عبد هللا شعش ع)00. 000 250)دلهم)

على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 

تحديد) (: لتس ما2 بالجأماعي) مايلي:)

 25  000  000  .00 في) بملا2  بلربس 

حصة) (250  000 بلى) دلهم مقسمة 

دلهم لحصة حسب) (100 بجأماع ة)

مايلي):)بلس د بحمد م �سى)223 221 

حصة،)بلس د محمد م �سى)723 92 

 500 بلر9احي) حسن  بلس د  حصة،)

 250 بلخط ب) ي سف  بلس د  (،67

م �سى) بنيسة  بلس دة  حصة،) (11

بلس دة  س مة) حصة،) (10  697

م �سى)697 10)حصة،)بلس دة ز9 دة)

9)حصة   بلس د عبد)  170 بنكيربن)

هللا شعش ع)500 2)حصة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2016.

702I

MON COMPTABLE SARL

BELMIR SERVICES
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجلماسة، 60000،  جدة 

بملغرب

BELMIR SERVICES شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

تزبغين عمالة 2 شقة 22 - 60000 

 جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
20025

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BELMIR SERVICES
محطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

خدمات بلس البت  بلبنزين-.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 60000  -  22 شقة) (2 تزبغين عمالة)

 جدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (950 (: بلس د بحمد بلمير)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 50 (: بلج بد  عزيز) عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلمير  بحمد  بلس د 
عمالة) تزبغين  تجزئة  بلع ن ة  طريق 
 60000  22 لقم) بلرببع  بلطابق  (18

 جدة بملغرب.
بلج بد  عزيز) عبد  بلس د 
عن بنه)ب()بلحي بلحسني)151)لقم)20 

60000) جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلمير  بحمد  بلس د 
عمالة) تزبغين  تجزئة  بلع ن ة  طريق 
 60000  22 لقم) بلرببع  بلطابق  (18

 جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1528.

705I
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عاد2 بلزم أة)-)محاسب-

RESEAUX WAMAN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

عاد2 بلزم أة - محاسب-

250 حي بالدبلسة بل ك 2 تازة، 

35000، تازة بملغرب

RESEAUX WAMAN شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلحي 

بلحسني تجزئة ب خرصة لقم 22 

مكرل تازة - 35000 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6709

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RESEAUX WAMAN

-بلكشف) (: غرض بلشركة بإيجاز)

  بلأنق ب عن بلتسريبات في قن بت)

بملاء)بلشر ب)

-بلبناء)  برشغا2 بملخألفة.

بلحي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 22 لقم) ب خرصة  تجزئة  بلحسني 

مكرل تازة)-)35000)تازة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: مزبح) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د ي سف مزبح عن بنه)ب()حي)

بملجازل)35000)تازة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ي سف مزبح عن بنه)ب()حي)

بملجازل)35000)تازة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)263/2022.

706I

عاد2 بلزم أة)-)محاسب-

YANAD TRAV
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

عاد2 بلزم أة - محاسب-

250 حي بالدبلسة بل ك 2 تازة، 

35000، تازة بملغرب

YANAD TRAV شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : تجزئة 

بملكأب بل طني للس احة لقم 09 - 

35000 تازة بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.5129

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 ي ن  ) (16 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (YANAD TRAV حل)

لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بل طني) بملكأب  تجزئة  بإلجأماعي 

تازة) (35000  -  09 لقم) للس احة 

بملغرب نت جة 2-بنعدبم بملرد دية.

  عين:

بلس د)ة()هشام دن ن   عن بنه)ب()

 9 شقة) (1 عمالة) بل اسمين  بقامة 

)ة() كمصفي) بملغرب  تازة  (35000

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

تجزئة) 2022) في  ي ل  ز) (20 بأاليخ)

 -  09 لقم) للس احة  بل طني  بملكأب 

35000)تازة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)261/2022.

707I

PUSH CENTER

FIDU.PRO CONSULTING

إعالن مأعدد بلقربلبت

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

 FIDU.PRO CONSULTING

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زب ية بم ل 

ز ال زنقة ل ت ل بلطابق 11 بلرقم 

29 بلدبل بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.228225

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2020 ي ن  ) (23 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)-:)بلذي ينص على مايلي:)

بإلسأثنائي) بلعام  بلجمع  بمقأ�سى 

بملؤلخ في)23)ي بل  ز)2020)تم تقرير)

لأ ق ع منفصل) بلشركة تخضع  بن 

بلس د) ب   بل ماني  عدنان  للس د 

محمد بسماع لي)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)-:)بلذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 09 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)728287.

708I

STE SAOUDI DRIVING SCHOOL

 STE SAOUDI DRIVING

SCHOOL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة

 ذبت بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 STE SAOUDI DRIVING

SCHOOL

 1ER ETAGE HAY EL FATH

 1 TAHLA، 35300، TAHLA

MAROC

 STE SAOUDI DRIVING

SCHOOL شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 

بر 2 حي بلفأح 1 - 35300 تاهلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

6517

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SAOUDI DRIVING SCHOOL

 AUTO (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.ÉCOLE

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

تاهلة) (35300  -  1 بلفأح) حي  بر 2 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د ه ندب خل ل):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() خل ل  ه ندب  بلس د 
شالع فاس)35300)تاهلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() خل ل  ه ندب  بلس د 
شالع فاس)35300)تاهلة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بأازة بأاليخ)13)ماي)2022 

تحت لقم)203.
709I

مركز بلريادة   برعما2 ت ين

CHENEY IMMO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مركز بلريادة   برعما2 ت ين
172 حي بلزلقط ني   م �سى ببن  
نصير بلطابق 7 لقم 16 بلب ضاء، 

20560، بلب ضاء بملغرب
CHENEY IMMO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلع  ن 
زب ية شالع تيت يفلمان فدبء لقم 
132 بلطابق بلثاني بلدبل بلب ضاء - 

20552 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
555071

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ن نبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CHENEY IMMO
بلتر يج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

للعقال.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلع  ن زب ية شالع تيت يفلمان فدبء)
لقم)132)بلطابق بلثاني بلدبل بلب ضاء)

- 20552)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عمر خالفي):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
1000)بق مة) بلس د عمر خالفي):)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 12 بلس د عمر خالفي عن بنه)ب()
إقامة) (2 شقة) (2 طابق) ب ملان  زنقة 
ب ملان ب لك ن بلدبل بلب ضاء)20053 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 12 بلس د عمر خالفي عن بنه)ب()
إقامة) (2 شقة) (2 طابق) ب ملان  زنقة 
ب ملان ب لك ن بلدبل بلب ضاء)20053 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.
710I

comptacontrole

BATIMENT MORABIT
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

comptacontrole
مركز بالعما2 كاسط ا, شالع عبد 
بلرحمان بل  سفي بلطابق بلثاني 
لقم 11   12، 90000، طنجة 

بملغرب
 BATIMENT MORABIT SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : تجزئة 

بحربلين قطعة لقم 1539 - 90000 
طنجة بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.89975

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 19)شتنبر) بملؤلخ في)

 BATIMENT MORABIT SARL

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  (AU

ذبت بلشريك بل ح د مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بإلجأماعي تجزئة بحربلين قطعة لقم)

1539 - 90000)طنجة بملغرب نت جة)

بلتي) لالهدبف  بلشركة  تحقق  للم 

تاسست من بجلها.

  عين:

بملرببط  ) محمد  بلس د)ة()

تا يت) ببن  حي  بملرس  عن بنه)ب()

)ة() بملغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

تجزئة) 2022) في  شتنبر) (19 بأاليخ)

 90000 -  1539 بحربلين قطعة لقم)

طنجة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10822.

711I

AB COMPTA NORD

PANTIN IMMOBILIERE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD

 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4، 90000

PANTIN IMMOBILIERE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 زنقة 

عمر ببن بلعص بلطابق 3 لقم 26 - 

90070 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130933

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PANTIN IMMOBILIERE

بملط ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالستثمالبت) تنم ة  بلعقالي،)

ب ع) ت   بلثابت  بقأناء) بملأحركة   

برلب�سي،) جم ع) بلعقالبت    جم ع 

برن بع بلعقالبت.
زنقة) (29 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 -  26 لقم) (3 عمر ببن بلعص بلطابق)

90070)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلجملي) بشير  بن  محرز  بلس د 

دلهم) (1.000 بق مة) حصة  (100 (:

للحصة.

(: بلجملي) بشير  بن  محرز  بلس د 

100)بق مة)1.000)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلجملي) بشير  بن  محرز  بلس د 

بنأان) (93500 فرنسا) عن بنه)ب()

فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلجملي) بشير  بن  محرز  بلس د 

عن بنه)ب()فرنسا)93500)بنأان فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257888.

712I
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FIDUCIAIRE

WIN COF
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

WIN COF شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 801 

بلطابق بالل�سي بلحي بلصناعي 

س دي ببربه م - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72063

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 WIN (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.COF

غرض بلشركة بإيجاز):)بلخ اطة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)801 

بلطابق بالل�سي بلحي بلصناعي س دي)

ببربه م)-)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د كما2 بلزهرب ي عن بنه)ب()
2)زنقة بربزيل ة بقامة مبر كة بلزه ل)

30000)فاس بملغرب.
بلزهرب ي) بلحق  عبد  بلس د 
بقامة) بربزيل ة  زنقة  (2 عن بنه)ب()

مبر كة بلزه ل)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د كما2 بلزهرب ي عن بنه)ب()
2)زنقة بربزيل ة بقامة مبر كة بلزه ل)

30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.

713I

FIDUCIAIRE

BRITISH CENTRE PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM، 30000، FES

MAROC

BRITISH CENTRE PRIVE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلشفشا ني إقامة بالبربل بلطابق 

بلأاني مكأب لقم 10 - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72057

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BRITISH CENTRE PRIVE

غرض بلشركة بإيجاز):)مركزتعل م)

بللغات.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق) بالبربل  إقامة  بلشفشا ني 

بلأاني مكأب لقم)10 - 30000)فاس)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عبدبلناصر) مسأ ل  بلس د 
بسكان) غالي  تجزئة  (17 عن بنه)ب()
بملرجة  بد فاس)30000)فاس بملغرب.
عن بنه)ب() بلكع بي  غريب  بلس د 
 33300 بلحاج) بلزيأ ن  طاط  حي 

ب ملان بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عبدبلناصر) مسأ ل  بلس د 
بسكان) غالي  تجزئة  (17 عن بنه)ب()
بملرجة  بد فاس)30000)فاس بملغرب
عن بنه)ب() بلكع بي  غريب  بلس د 
 33300 بلحاج) بلزيأ ن  طاط  حي 

ب ملان بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.
712I

sofoget

LAMDAK SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
LAMDAK SERVICES شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 552 شالع 

30 حي إلشاد بلقن طرة - 12000 
بلقن طرة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.20837
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 LAMDAK بل ح د) بلشريك  ذبت 
 100.000 مبلغ لتسمالها) (SERVICES
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
(- 30)حي إلشاد بلقن طرة) 552)شالع)

(: بلقن طرة بملغرب نت جة 2) (12000
نت جة 2):)زيادة خسائر بلشركة....

  حدد مقر بلأصف ة ب)552)شالع)
 12000 (- بلقن طرة) إلشاد  حي  (30

بلقن طرة بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()محمد ملدك   عن بنه)ب()
بملغرب) بلقن طرة  (12000 بلقن طرة)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92797.
715I

C.M’LM INTERNATIONAL SARL AU

C.M›LM INTERNATIONAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 C.M’LM INTERNATIONAL SARL
AU

شقة لقم 7 عمالة 9، طريق س دي 
يحيى زعير، كلم19، جماعة بملنزه، 

12123، تمالة بملغرب
 C.M’LM INTERNATIONAL

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي ت طين 
عند ب ديك، شقة لقم 8، عمالة 

لقم 22، زنقة باند  ينغ، بملح ط - 
10020 بلر9اط بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.137339
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تح يل) 25)ي ن  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
لقم) شقة  ب ديك،) عند  »ت طين 
زنقة باند  ينغ،) (،22 عمالة لقم) (،8
بملح ط)-)10020)بلر9اط بملغرب«)إلى)
»شقة لقم)7)عمالة)9،)طريق س دي)
(- بملنزه) جماعة  كلم19،) يحيى زعير،)
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12123)تمالة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1902.
716I

SUD EST CONSEIL

TOUGHA CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani، 40130،
Marrakech maroc

TOUGHA CAR شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 1 

بلطابق بلسفلي بقامة بيزيكي 2 ف1 
ك1 - 20000 مربكش بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.92663

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 26)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()بلمن ال)

فاطمة بلزهربء)كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120028.
717I

EURODEFI

CABINET ALINOU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
CABINET ALINOU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 119 
شالع عبد بمل من بلطابق ٣لقم٢٠ - 

20360 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.259055

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 ي ل  ز) (27 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 CABINET بل ح د) بلشريك  ذبت 
 10.000 لتسمالها) مبلغ  (ALINOU
 119 دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي)
 - شالع عبد بمل من بلطابق)٣لقم٢٠ 
بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20360

2):)خسالة ز9 ن مهم.
 119 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
 - شالع عبد بمل من بلطابق)٣لقم٢٠ 

20360)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بملهدب ي  ) بسماء) بلس د)ة()
 20000 بلب ضاء) بلدبل  عن بنه)ب()
)ة() كمصفي) بملغرب  بلدبلبلب ضاء)

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
:)محضر) بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

حل شركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)838951.
718I

RAHHALI CONSEIL

KESH VACATIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech، 1282

40000، Marrakech(Maroc
KESH VACATIONS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
عال2 بلفا�سي، مركب حب س 2، 

عمالة ت، بلشقة لقم 21 بلطابق 

بلخامس، مربكش - 20000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129215

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 KESH (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.VACATIONS

:) كالة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالية  مقا 2 في إدبلة بملباني.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(،2 حب س) مركب  بلفا�سي،) عال2 

بلطابق) (21 لقم) بلشقة  ت،) عمالة 

مربكش) (20000 (- مربكش) بلخامس،)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: هاندي) عماد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() هاندي  عماد  بلس د 

لندن بنجلترب)EC1A)لندن بنجلترب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() هاندي  عماد  بلس د 

لندن بنجلترب)EC1A)لندن بنجلترب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (26 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139730.

719I

بحمد بل ح ا ي

راسكون أتس ترانس سارلو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

بحمد بل ح ا ي
 RUE AL MANSOUR BNO ABI
 AMIR(N° 95, 3 ETAGE(N° 7 -

 tanger RUE AL MANSOUR BNO
 ABI(AMIR(N° 95, 3 ETAGE(N° 7 -
tanger، 90000، TANGER بملغرب
لبسك ن تتس تربنس سالل  شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 1مجمع 
بلبساتين تشقال بقامة E مأجر 27 

طنجة 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.111591

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 16)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
بلشريك بل ح د لبسك ن تتس تربنس)
سالل  مبلغ لتسمالها)100.000)دلهم)
1مجمع) بإلجأماعي) مقرها   عن بن 
 27 مأجر) (E بقامة) تشقال  بلبساتين 
طنجة بملغرب نت جة) (90000 طنجة)
لخصة) على  بلحص 2  عدم  (: (2

ملمالسة بلنشاط.
1مجمع)   حدد مقر بلأصف ة ب)
 27 مأجر) (E بقامة) تشقال  بلبساتين 

طنجة)90000)طنجة بملغرب.)
  عين:

تنس  طا�سي  ) محمد  بلس د)ة()
د) بل ك  بلبساتين  بقامة  عن بنه)ب()
 90000 6)طريق تشقال) 1)لقم) طابق)

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (08 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9608.
720I
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CANOCAF SARL

 PROMOTION

IMMOBILERE NEXUS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

CANOCAF SARL

شالع بلجيش بمللكي زنقة بلخنساء 

لقم 7 بلطابق بلثاني لقم 03 

 NADOR ،62000 ،بلناظ ل

MAROC

 PROMOTION IMMOBILERE

NEXUS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي : شالع 

بلحسن بلثاني عمالة BMCE بلطابق 

بلخامس شقة 19 - 62000 بلناظ ل 

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.5885

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)29)ي ل  ز)2022)تقرل حل)

 PROMOTION IMMOBILERE

بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  (NEXUS

 700.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي شالع)

بلطابق) (BMCE بلحسن بلثاني عمالة)

19 - 62000)بلناظ ل) بلخامس شقة)

بملغرب نت جة لنهاية نشاط بلشركة.

  عين:

بلس د)ة()تحمد يحيى   عن بنه)ب()

بملغرب) بلناظ ل  (62000 بلناظ ل)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

شالع) 2022) في  غشت) (01 بأاليخ)

بلطابق) (BMCE بلحسن بلثاني عمالة)

19 - 62000)بلناظ ل) بلخامس شقة)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)26)شتنبر)

2022)تحت لقم)2253.

721I

C CONSEILS

نقل حم د بلقن طرة

HAMID TRANS KENITRA 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI 3
 BUREAU(N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 HAMID نقل حم د بلقن طرة
TRANS KENITRA شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 شالع 
عم ببن بلعاص بقامة بسماع ل 
مكأب لقم 2 بلقن طرة 12200 

بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66815

 13 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
نقل) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 HAMID TRANS بلقن طرة) حم د 

.KENITRA
مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

نقل بالفربد.
27)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
بسماع ل) بقامة  بلعاص  ببن  عم 
 12200 بلقن طرة) (2 لقم) مكأب 

بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة فاطمة ز غال2)
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د فاطمة ز غال2 عن بنه)ب()
137)بملغرب بلعربي د ت س ع)12000 

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() حم د  بلس د  بكريم 
137)بملغرب بلعربي د ت س ع)12000 

بلقن طرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)66815.
722I

STE BIKAF INDUSTRI

 OUTERBAT TRAVAUX
DIVERS O.T.D

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA، 52302،
GOURRAMA MAROC

 OUTERBAT TRAVAUX DIVERS
O.T.D شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 

بلقصيبة لقم 22 مدغرة بلربش دية 
- 52000 بلربش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2022/16335

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 OUTERBAT TRAVAUX DIVERS

.O.T.D

برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)
خط ط م اه) بملخألفة ت  بلبناء/بناء)

بلري بلزلبعي/)بلأجالة.
قصر) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
مدغرة بلربش دية) (22 بلقصيبة لقم)

- 52000)بلربش دية بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بمرغاد محمد):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
500)حصة) (: بلس د بقاس لش د)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() محمد  بمرغاد  بلس د 
بلريش) كربمة  مركز  بلجديد  بلحي 

52302)كربمة بملغرب.
بلس د بقاس لش د عن بنه)ب()حي)
لحر ش بلجديد بلغربي كربمة بلريش)

52302)كربمة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  بمرغاد  بلس د 
بلريش) كربمة  مركز  بلجديد  بلحي 

52302)كربمة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1210.
723I

FIDELIO COMPTA

 GREEN HOUSE MAROC
FILAHA

إعالن مأعدد بلقربلبت

FIDELIO COMPTA
حي بلبطحاء، بملركز بلأجالي نادية، 
بلعمالة 2، بلطابق بر 2، بلشقة 1، 

20390، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 GREEN HOUSE MAROC

FILAHA »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بملركب 
بلصناعي غ. ف. ت. ص. م ب الد 

صالح، تجزئة لقم 116، ب سك لة، 
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- 27182 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.522719

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 20)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 

زيادة لتسما2 بلشركة بق مة) مايلي:)

دلهم،) ذلك) (11.900.000,00

إلى) دلهم  (100.000,00 من) بنقله 

ب بسطة) دلهم  (12.000.000,00

بجأماع ة) حصة  (119.000 إنشاء)

دلهم) (100,00 فئة) من  جديدة 

عند) بأكملها  بملحرلة  لل بحدة،)

من) مقاصة  ب بسطة  بالكأأاب 

بملمن حة) بلجالية  بلحسابات  دبئن ة 

لفائدة) بل ح د  بلشريك  طرف  من 

بلشركة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلقان ن) من  (7 ( (6 بلبندين) تغ ير 

برسا�سي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بلذي) مساهمات:) (:6 لقم) بند 

تم تقديم مساهمة) ينص على مايلي:)

نقدية للشركة بق مة بثنا عشر مل  ن)

)12.000.000,00()دلهم

بند لقم)7):)لتس بملا2:)بلذي ينص)

على مايلي:)لتسما2 بلشركة بثنا عشر)

دلهم،) ()12.000.000,00( مل  ن)

تلف) مائة  عشر ن  إلى  بملقسم 

حصة بجأماع ة بق مة) ()120.000(

لل بحدة،) دلهم  ()100,00( مائة)

بكاملها من طرف،) بكأأبت  حرلت 

بن) محمد  بلس د  بل ح د،) بلشريك 

بعطا هللا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820237.

722I

centre d’étude de gestion et d’organisation

MC PHARMA
إعالن مأعدد بلقربلبت

 centre d’étude de gestion et

d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060

 Casablanca، 20060، casablanca

maroc

MC PHARMA »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: دفعة 

لقم 10, شالع لقم 7 - تجزئة باشك  

- بلدبل بلب ضاء - - بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.31921

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 ي ن  ) (10 بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

للشركة) بلأجالي  بلنشاط  ت س ع 

بسأيربد،) شربء،) تصن ع،) (: كالأالي)

بلطب ة) برجهزة  تصدير،ب ع  ت زيع 

مسأحضربت) بلغذبئ ة،)  بملكمالت 

بلنظافة) بلأجم ل  منأجات 

بلجسدية  بلشخص ة  منأجات)

لعاية برطفا2  ك بشف لالسأخدبم)

بلتشخ �سي في بملخأبر

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلقان ن برسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديالت في بلبند بلثالت من بلقان ن)

برسا�سي للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839212.

725I

benzakour(and(partners(advisory

ستروس أف موروكو

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 benzakour(and(partners

advisory

 avenue 2 Mars، 20000، ,29

casablanca maroc

ستر س تف م ل ك  شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 6 ممر 

ب 9ليي عين بلسبع - 22000 

بلدببلب ضاء بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.279283

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 20)غشت) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

ستر س تف م ل ك  مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بإلجأماعي)6)ممر ب 9ليي عين بلسبع)-)

22000)بلدببلب ضاء)بملغرب نت جة 2)

:)صع 9ات بقأصادية.

ممر) (6 بلأصف ة ب)   حدد مقر 

 220000 (- بلسبع) عين  ب 9ليي 

بلدببلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()منير مهادي   عن بنه)ب()

 22000 بلسبع) عين  ب 9ليي  ممر  (6

)ة() كمصفي) بملغرب  بلدببلب ضاء)

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د) تبل غ  محل   بملخابرة   

  بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839626.

726I

مكأب بملحاسبة بلفا�سي

CERAMICA DE TETOUAN
إعالن مأعدد بلقربلبت

مكأب بملحاسبة بلفا�سي
1 عال2 بن عبد هللا شقة لقم 2، 

93000، تط بن بملغرب
 CERAMICA DE TETOUAN

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: طريق 
خميس بنجرة ب نزب2 - 93000 

تط بن بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.3617

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 07)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلعربي) محمد  بلس د  بلشريك   فاة 
م �سى   بقربل تقس م بلجديد لرتس)

ما2 بالجأماعي)
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
مايلي:)تعديل بلبند)6) )7)من بلنظام)

بالسا�سي)
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديث بلنظام بالسا�سي)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
بلشريك) مساهمة  (: بملساهمات)
 796  700  .00 بلس د بحمد م �سى)
 .00 بلس د محمد م �سى) دلهم،) (10
حسن) بلس د  دلهم،) (2  236  700
دلهم،) (3  000  000  .00 بلر9احي)
 000  .00 بلخط ب) ي سف  بلس د 
م �سى) بنيسة  بلس دة  دلهم،) (500
00. 300 278)دلهم)،)بلس دة  س مة)
00. 300 278)دلهم،)بلس دة) م �سى)
ز9 دة بنكيربن)00. 000 210)دلهم  )

بلس د نشأت لق  بق)00. 000 100 
على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
تحديد) (: لتس ما2 بالجأماعي) مايلي:)
 20  000  000  .00 في) بملا2  بلربس 
حصة) (200  000 بلى) دلهم مقسمة 
دلهم لحصة حسب) (100 بجأماع ة)
مايلي):)بلس د بحمد م �سى)967 107 
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حصة،)بلس د محمد م �سى)367 22 

 000 بلر9احي) حسن  بلس د  حصة،)

 5  000 بلس د ي سف بلخط ب) (،30

حصة،)بلس دة بنيسة م �سى)783 2 

حصة،)بلس دة  س مة م �سى)783 2 

حصة،)بلس دة ز9 دة بنكيربن)100 2 

حصة   بلس د نشأت لق  بق)000 1 

حصة)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2012.

727I

RIAD AIT BEN HADDOU SARL AU

رياض ايت بن حدو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 RIAD AIT BEN HADDOU SARL

AU

 CENTRE AIT BEN HADDOU AIT

 ZINEB، 45000، OUARZAZATE

MAROC
لياض بيت بن حد  شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز بيت 

بن حد  جماعة بيت زينب - 25000 

 لزبزبت بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

12111

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
لياض) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

بيت بن حد .

غرض بلشركة بإيجاز):)لياض بيت)
بملسؤ ل ة) محد دة  شركة  حد   بن 

ذبت شريك   ح د)
بسأغال2 دبل بلض افة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)مركز بيت)
 25000 (- بن حد  جماعة بيت زينب)

 لزبزبت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: بلس د بيت م �سى ببربه م)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ببربه م) م �سى  بيت  بلس د 
 252 لقم) بل لدة  ص ف ا  عن بنه)ب()

20130)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ببربه م) م �سى  بيت  بلس د 
 252 لقم) بل لدة  ص ف ا  عن بنه)ب()

20130)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب لزبزبت بأاليخ)19)شتنبر)

2022)تحت لقم)-.
728I

CAFETCO

PRIOR
إعالن مأعدد بلقربلبت

CAFETCO
 Angle Bd Palestine Et

 Houria Kissariat Ahrabar
 2éme(Etage(Appart(N° 3
 El Alia MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 0،
mohammedia maroc

PRIOR »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 53 زنقة 
عال2 ببن عبد هللا س دي بل  ط - - 

دبل بلب ضاء مغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.332581

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
تم بتخاذ) (2022 07)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
ذبت) لشركة  بلقاني  بلشكل  تغير 
بلشريك) ذبت  محد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د بلى ذبت بملسؤ ل ة محد دة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
حسب) لشركاء) بلحصص  ت زيع 
 387 لقم) حسب عقد اللبثة  ماجاء)

بأاليخ)29)غشت)2022
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعين بلس د لش د برهما مسير جديد)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغير بلنظام برسا�سي   تعديله
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
ذبت) لشركة  بلقاني  بلشكل  تغير 
بلشريك) ذبت  محد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د بلى ذبت بملسؤ ل ة محد دة
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
حسب) لشركاء) بلحصص  ت زيع 
 387 لقم) حسب عقد اللبثة  ماجاء)

بأاليخ)29)غشت)2022
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعين بلس د لش د برهما مسير جديد)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغير بلنظام برسا�سي   تعديله
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32550.
729I

wimocab

 PHARMACIE DE LA CROIX
VERTE CASABLANCA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

wimocab
مجم عة س ف ان لقم 29 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معر ف 
بلدبلبلب ضاء مجم عة س ف ان 
لقم 29 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 
معر ف بلدبلبلب ضاء، 20280، 

بملغرب بلدبل بلب ضاء

 PHARMACIE DE LA CROIX

VERTE CASABLANCA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 155 

شالع حسن بلصغير بلدبلبلب ضاء - 

20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557561

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 فبربير) (25

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 PHARMACIE DE LA CROIX

.VERTE CASABLANCA

غرض بلشركة بإيجاز):)

تشغ ل ص دل ة.

 155 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- شالع حسن بلصغير بلدبلبلب ضاء)

20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)5.890.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:

(: بب عمر) بلخ اط  عمر  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (58.900

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بب عمر) بلخ اط  عمر  بلس د 

شالع) بالم س  ل س  ف ال  عن بنه)ب()

تنفا) بلدئاب  عين  بلهادي  بملح ط 

بلدبلبلب ضاء) (20250 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب.
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بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بب عمر) بلخ اط  عمر  بلس د 

شالع) بالم س  ل س  ف ال  عن بنه)ب()

تنفا) بلدئاب  عين  بلهادي  بملح ط 

بلدبلبلب ضاء) (20250 بلدبلبلب ضاء)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820330.

730I

CAFETCO

 ALLEE DES CACTUS N 18 :
 BUREAU N 6 2EME ETG, QI

SIDI BERNOUSSI
إعالن مأعدد بلقربلبت

CAFETCO

 Angle Bd Palestine Et

 Houria Kissariat Ahrabar

 2éme(Etage(Appart(N° 3

 El Alia MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 0،

mohammedia maroc

 ALLEE(DES(CACTUS(N 18 :

 BUREAU(N 6 2EME(ETG, QI

SIDI BERNOUSSI »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: ممر 

بلصبال لقم 18 مكأب لقم 6 بلطابق 

بلأاني س دي بلبرن �سي ممر بلصبال 
لقم 18 مكأب لقم 6 بلطابق بلأاني 

س دي بلبرن �سي 20610 بلب ضاء 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.288023

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 05)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

ذبت) لشركة  بلقاني  بلشكل  تغير 

بلشريك) ذبت  محد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د بلى ذبت بملسؤ ل ة محد دة

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
حسب) لشركاء) بلحصص  ت زيع 
 387 لقم) حسب عقد اللبثة  ماجاء)

بأاليخ)29)غشت)2022
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعين بلس دة بشربق بله اللي مسيرة)

جديد للشركة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغير بلنظام برسا�سي   تعديله
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
ذبت) لشركة  بلقاني  بلشكل  تغير 
بلشريك) ذبت  محد دة  بملسؤ ل ة 

بل ح د بلى ذبت بملسؤ ل ة محد دة
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
حسب) لشركاء) بلحصص  ت زيع 
 387 لقم) حسب عقد اللبثة  ماجاء)

بأاليخ)29)غشت)2022
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تعين بلس دة بشربق بله اللي مسيرة)

جديد للشركة
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تغير بلنظام برسا�سي   تعديله
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32529.
731I

hana compta maroc

»AGRICOLE MAACHATE«
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

hana compta maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

»AGRICOLE MAACHATE« شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 
بلبيأات فخدة بملعاشات ب الد 

بحسين - 22000 بلجديدة. بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19879

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.»AGRICOLE MAACHATE«

تر9 ة) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بربقال بلحل ب

-)تر9 ة  تسمين بمل ب�سي.

-)بستربد  تصدير.

د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ب الد) بملعاشات  فخدة  بلبيأات 

بحسين)-)22000)بلجديدة.)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بمحمد غائب):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

250)حصة) (: بلس دة سناء)غائب)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د عبدب إلله بكال):)300)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() غائب  بمحمد  بلس د 

دبئرة) شأ كة  ب نع م  سدي  د بل 

تزم ل)22000)تزم ل بملغرب.

عن بنه)ب() غائب  سناء) بلس دة 

شقة) (62 عمالة) فل لي  م ن  إقامة 

بلجديدة.) (22000 بر 2) بلطابق  (8

بملغرب.

عن بنه)ب() بكال  إلله  عبدب  بلس د 

شقة) (62 عمالة) فل لي  م ن  إقامة 

بلجديدة) (22000 بر 2) بلطابق  (8

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() غائب  بمحمد  بلس د 

دبئرة) شأ كة  ب نع م  سدي  د بل 

تزم ل)22000)تزم ل بملغرب.

عن بنه)ب() غائب  سناء) بلس دة 

شقة) (62 عمالة) فل لي  م ن  إقامة 

بلجديدة.) (22000 بر 2) بلطابق  (8

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالجديدة بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)29265.

732I

مكأب بملحاسبة

JOKER PHOTO
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مكأب بملحاسبة

16 زنقة سال بلسعادة 2، 15000، 

بلخميسات بملغرب

JOKER PHOTO شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 315 زنقة 

11 تجزئة تادبلت بلخميسات - 

15000 بلخميسات بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

29617

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 JOKER(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.PHOTO

بلأص ير) (: غرض بلشركة بإيجاز)

-بلل حات بالشهالية)-بملأاجرة.

 315 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- 11)تجزئة تادبلت بلخميسات) زنقة)

15000)بلخميسات بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: محمد) حماني  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() محمد  حماني  بلس د 
بلنجاح) حي  بلش اظمة  زنقة  (29

15000)بلخميسات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  حماني  بلس د 
بلنجاح) حي  بلش اظمة  زنقة  (29

15000)بلخميسات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالخميسات  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)363.

733I

مكأب بملحاسبة

TP ATLAS MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مكأب بملحاسبة
16 زنقة سال بلسعادة 2، 15000، 

بلخميسات بملغرب
TP ATLAS MAROC شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 02 مجمع 
بلعرفان شطر 3 عمالة 2 بلطابق 
بلرببع لقم 32 - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130737

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TP (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ATLAS MAROC
برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة ت  بلبناء)-بملأاجرة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)02)مجمع)
بلطابق) (2 عمالة) (3 شطر) بلعرفان 
طنجة) (90000  -  32 لقم) بلرببع 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: عثماني) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عثماني  محمد  بلس د 
 27 بل ك) صاف ة  م كسطا  مجمع 
 93150  79 شقة) بلأالت  بلطابق 

مالت ل بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عثماني  محمد  بلس د 
 27 بل ك) صاف ة  م كسطا  مجمع 
 93150  79 شقة) بلأالت  بلطابق 

مالت ل بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 23 بأاليخ) بالخميسات  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)257681.
732I

STAF CONSULTING

 ESSMAHRA
CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

STAF CONSULTING
 AL(YASSMINE(R 5 IMM 74
 RC(APRT(N° 02 OUELFA
 HAY(HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

 ESSMAHRA CONSTRUCTION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بل حدة زبب لقم 822 مكرل بلسمالة 
- 72000 بلسمالة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2721

 22 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  )
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ESSMAHRA CONSTRUCTION
بناء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برشغا2.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بل حدة زبب لقم)822)مكرل بلسمالة)

- 72000)بلسمالة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 320 (: بلسمهالي) خل فة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 330 (: بلع بد) صاف ة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 330 (: بلعل  ي) نزهة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلسمهالي) خل فة  بلس د 
بلع نين) ماء) ش خ  ملأقى  عن بنه)ب()
لقم)21)كلم م)81000)كلم م بملغرب.
بلس دة صاف ة بلع بد عن بنه)ب()
 21 لقم) بلع نين  ماء) ش خ  ملأقى 

كلم م)81000)كلم م بملغرب.
بلعل  ي عن بنه)ب() نزهة  بلس دة 
 02 عمالة) بلخضربء) بملسيرة  ملأقى 
سنر بلسمالة)72000)بلسمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلسمهالي) خل فة  بلس د 
بلع نين) ماء) ش خ  ملأقى  عن بنه)ب()
لقم)21)كلم م)81000)كلم م بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالسمالة بأاليخ)05)ي ل  ز)

2022)تحت لقم)129.

735I

GUIDE COMPTABLE

DOAA SAKAN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ببن ت مرت 2 عمالة 2 

بلطابق 2 شقة 2 ب زن قة، 13100، 
ب زن قة بملغرب

DOAA SAKAN شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة ببن 

ت مرت II-10 بلطابق 2 - 13100 
ب زن قة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7781

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 DOAA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SAKAN
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي   بشغا2 مأن عة.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
ببن ت مرت)II-10)بلطابق)2 - 13100 

ب زن قة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: صاب ل) صالح  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() صاب ل  صالح  بلس د 
 12000  5110 لقم) (1 تجزئة  فاق)

تمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() صاب ل  صالح  بلس د 
 12000  5110 لقم) (1 تجزئة  فاق)

تمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) سل مان  ببن  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)508.
736I

GUIDE COMPTABLE

YAHYA MOBILE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ببن ت مرت 2 عمالة 2 

بلطابق 2 شقة 2 ب زن قة، 13100، 
ب زن قة بملغرب

YAHYA MOBILE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 5 شالع 
عبد هللا بن ياسين عمالة ب لد ن 
طابق 5 لقم 5 - 20610 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557159
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (09
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 YAHYA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.MOBILE

منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
عقالي   بشغا2 مأن عة.

شالع) (5 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
ب لد ن) عمالة  ياسين  بن  هللا  عبد 
طابق)5)لقم)5 - 20610)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عاد2 صاب ل):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
500)حصة) (: بلس د مربد صاب ل)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() صاب ل  عاد2  بلس د 
بلزمامرة) بلغنادلة  كب ل  ب الد  د بل 

22200)بلزمامرة بملغرب.
بلس د مربد صاب ل عن بنه)ب()د بل)
ب الد كب ل بلغنادلة بلزمامرة)22200 

بلزمامرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() صاب ل  عاد2  بلس د 
بلزمامرة) بلغنادلة  كب ل  ب الد  د بل 

22200)بلزمامرة بملغرب
بلس د مربد صاب ل عن بنه)ب()د بل)
ب الد كب ل بلغنادلة بلزمامرة)22200 

بلزمامرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32203.
737I

SMCFF

GHAMIS BUILDS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SMCFF
26 شالع بلزلقط ني بلطابق بلأاني 
بلشقة لقم 6، 25000، بلدبل9 ضاء 

بملغرب
GHAMIS BUILDS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 653 
زنقة كلم مة بقامة بلل فر بلشقة 11 
بلطابق بلرببع - 20000 بلدبل9 ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557309

 06 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GHAMIS BUILDS
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأجالة+مر ج عقالبت.
بلرقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلل فر) بقامة  كلم مة  زنقة  (653
 20000 (- بلرببع) بلطابق  (11 بلشقة)

بلدبل9 ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: غضبان) سع د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د سع د غضبان عن بنه)ب()
مركز بلبربدية)23200)فق ه بن صالح)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د سع د غضبان عن بنه)ب()
مركز بلبربدية)23200)فق ه بن صالح)

بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820211.
738I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

AB JB IMMOBILIER
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA،

26200، BERRECHID(MAROC

AB JB IMMOBILIER شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

نايت لقم 85 بلطابق بلثاني بلدل ة 

برش د برش د 26200 برش د بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

17109

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 AB JB (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.IMMOBILIER

بلأجزئة،) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلته ئة بلعقالية.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلطابق بلثاني بلدل ة) (85 نايت لقم)

برش د برش د)26200)برش د بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

(: جبالك) بلرح م  عبد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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جبالك) بلرح م  عبد  بلس د 
طابق) بلنصر  تجزئة  (253 عن بنه)ب()
 26200 بلب ضاء) بلشق  عين  سفلي 

برش د بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
جبالك) بلرح م  عبد  بلس د 
طابق) بلنصر  تجزئة  (253 عن بنه)ب()
 26200 بلب ضاء) بلشق  عين  سفلي 

برش د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بالبأدبئ ة ببرش د بأاليخ)

2022)تحت لقم)993.

739I

global compta et conseils

MOBADALATI SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

global compta et conseils
10,شالع ببن ت مرت بلطابق بلثاني، 

90000، طنجة بملغرب
MOBADALATI SARL AU شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي بفامة 
بنطي 8 زنقة بمام بلغزبلي 6 ب - 

90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.72815

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 31)غشت) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 MOBADALATI بل ح د) بلشريك 
 100.000 مبلغ لتسمالها) (SARL AU
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي بفامة)
بنطي)8)زنقة بمام بلغزبلي)6)ب)-)90000 
طنجة بملغرب نت جة 2):)عدم مزب لة)

بي نشاط.
بفامة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
بنطي)8)زنقة بمام بلغزبلي)6)ب)-)90000 

طنجة بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()محمد ب يد    عن بنه)ب()
حي ب ح ت زنقة)26)لقم)08 90000 

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10836.

720I

CONFECTION-SERVICE-RAPIDE SARL

CONFECTION-SERVICE-
RAPIDE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

CONFECTION-SERVICE-

RAPIDE SARL

217 ب لفالد ببربه م بلر دبني 

بلطابق بال 2 لقم 3، 27223، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

CONFECTION-SERVICE-

RAPIDE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 217 

ب لفالد ببربه م بلر دبني بلطابق 

بال 2 لقم 3 - 20130 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557631

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

C O N F E C T I O N - S E R V I C E -

.RAPIDE

مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلصناعة بملعدن ة.؛

-)تيرنر)؛
تدبء)تصدير بالسأيربد.

 217 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) بلر دبني  ببربه م  ب لفالد 
3 - 20130)بلدبل بلب ضاء) بال 2 لقم)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 75 (: بلص بلحي) بلس د عبد هللا 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 25 (: مأعب د) بلكبير  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلص بلحي) هللا  عبد  بلس د 
 1 م س) (2 شقة) (3 بقامة) عن بنه)ب()
فضاتت بملح ط ت الد عز ز بلن بصر)

22000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
مأعب د) بلكبير  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()لساسفة قصبة بالمين ع)2 
ش)20 23000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلص بلحي) هللا  عبد  بلس د 
 1 م س) (2 شقة) (3 بقامة) عن بنه)ب()
فضاتت بملح ط ت الد عز ز بلن بصر)

22000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820206.
721I

NADA DIS FOOD

NADA DIS FOOD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

NADA DIS FOOD
11 مكرل تجزئة بلنهضة زنقة 31 

بلطابق 3 بلشقة 7 طنجة، 90000، 
طنجة بملغرب

NADA DIS FOOD شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 11 مكرل 
تجزئة بلنهضة زنقة 31 بلطابق 3 
بلشقة 7 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

130853
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 NADA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.DIS FOOD
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 ت زيع بمل بد بلغذبئ ة   بلأغل ف..
عن بن بملقر بالجأماعي):)11)مكرل)
 3 بلطابق) (31 زنقة) بلنهضة  تجزئة 

بلشقة)7 - 90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 900 (: بلس د بلقر�سي عبدبلجبال)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 100 (: هناء) بل لدبغي  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عبدبلجبال) بلقر�سي  بلس د 
قاسم) س دي  ت غ لت  عن بنه)ب()

16000)س دي قاسم بملغرب.
عن بنه)ب() بلس دة بل لدبغي هناء)
ت غ لت س دي قاسم)16000)س دي)

قاسم بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلس دة بل لدبغي هناء)
ت غ لت س دي قاسم)16000)س دي)

قاسم بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257796.
722I
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE HAUT GAMME CAFE
 SARL

شركة ه  ت كام كافي ش.م.م

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 STE HAUT GAMME CAFE SARL

)شركة ه  ت كام كافي ش.م.م( 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 

بلكائن بأجزئة طالق لقم 136 

ب فكربن مكناس - 50300 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57327

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (07

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 HAUT GAMME CAFE SARL

)شركة ه  ت كام كافي ش.م.م(.

مقهى) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

يعمل بها تقل من خمسة تشخاص.

بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 136 لقم) طالق  بأجزئة  بلكائن 

مكناس) (50300 (- ب فكربن مكناس)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: ن لبلدين) عدنان  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د عدنان محمد):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د عدنان ن لبلدين عن بنه)ب()
ب فكربن) (136 لقم) طالق  تجزئة 

مكناس)50300)مكناس بملغرب.
عن بنه)ب() محمد  عدنان  بلس د 
ب فكربن) (136 لقم) طالق  تجزئة 

مكناس)50300)مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عدنان ن لبلدين عن بنه)ب()
ب فكربن) (136 لقم) طالق  تجزئة 

مكناس)50300)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3637.
723I

BOUCHTA COMPTA

TRB TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3،
90000، TANGER(MAROC

TRB TRANS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 12 
زنقة خالد ببن بل ل د بلطابق 3 لقم 

8 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
131011

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TRB (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRANS
بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلطرقي للبضائع  طن ا  د ل ا.
 12 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
3)لقم) زنقة خالد ببن بل ل د بلطابق)

8 - 90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلكريم) عبد  محم د  بن  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.
(: بلكريم) بلس د بن محم د عبد 

1000)بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلكريم) عبد  محم د  بن  بلس د 
 03 عمالة) ممرتيزنأيشكا  عن بنه)ب()
بلجديدة) سال  (11100  07 شقة)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلكريم) عبد  محم د  بن  بلس د 
 03 عمالة) ممرتيزنأيشكا  عن بنه)ب()
بلجديدة) سال  (11100  07 شقة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10967.
722I

MORCHID FISCAL CONSULTING

PIXAD SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 MORCHID FISCAL
CONSULTING

 RUE(SOUMYA(IMM 82 2EME
 ETAGE(N°04 QUARTIER
 PALMIER(CASABLANCA،
20102، Casablanca(Maroc

PIXAD SERVICES شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
سم ة عمالة 82 بلطابق 2 بلرقم 2 
حي بلنخ ل بلدبل بلب ضاء - 20250 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557525

 05 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 PIXAD(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SERVICES
:) كالة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بإلشهال  بلأ بصل.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 2 بلرقم) (2 بلطابق) (82 سم ة عمالة)
 20250 (- حي بلنخ ل بلدبل بلب ضاء)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: تناصر) زكرياء) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() تناصر  زكرياء) بلس د 
بلرحمة)2)تجزئة)3)تبربل م.س)2)عمالة)
س شقة)10)دبل ب عزة بلدبل بلب ضاء)

27223)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() تناصر  زكرياء) بلس د 
بلرحمة)2)تجزئة)3)تبربل م.س)2)عمالة)
س شقة)10)دبل ب عزة بلدبل بلب ضاء)

27223)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820322.

725I

CFC AUDIT SYSTEMES

GARAGE AL AMAL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CFC AUDIT SYSTEMES

 Bd(de(paris 48 CASABLANCA،

20130، CASABLANCA(MAROC

GARAGE AL AMAL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 28-
30زنقة ببن بملعلم برك ن بلدبل 

بلب ضاء بلدبل بلب ضاء 20053 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.88901

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ي ن  ) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
عنتري) محمد  )ة() بلس د) تف يت 

200)حصة بجأماع ة من تصل)200 
حصة لفائدة بلس د))ة()حسن عنتري)

بأاليخ)08)تكأ 9ر)2021.
عنتري) محمد  )ة() بلس د) تف يت 

200)حصة بجأماع ة من تصل)200 

حصة لفائدة بلس د))ة()خديجة نزيح)

بأاليخ)08)تكأ 9ر)2021.
عنتري) عمر  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (200

200)حصة لفائدة بلس د))ة()إشربق)

عنتري بأاليخ)08)تكأ 9ر)2021.
عنتري) عمر  )ة() بلس د) تف يت 

200)حصة بجأماع ة من تصل)200 
حصة لفائدة بلس د))ة()بم مة عنتري)

بأاليخ)08)تكأ 9ر)2021.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839766.

726I

م ثق لزلق علي

MAROC CHIRURGIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

م ثق لزلق علي
387 شالع محمد بلخامس، 20250، 

بلدبل بلب صاء بملغرب
MAROC CHIRURGIE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 16 
زنفة لقم 169 مجم عة ح حي 
بل لفة بلدبل بلب ضاء - 20202 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.337027

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (10 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
لكبيرة لشدي) )ة() بلس د) تف يت 
 160 حصة بجأماع ة من تصل) (80
حصة لفائدة بلس د))ة()صالح بلدين)

دل ل بأاليخ)10)غشت)2022.
لكبيرة لشدي) )ة() بلس د) تف يت 
 160 حصة بجأماع ة من تصل) (80
)ة()عبد بملج د) حصة لفائدة بلس د)

دل ل بأاليخ)10)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820069.
727I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 SOCIETE SAMTAR
HOLDING
SARL AU 

إعالن مأعدد بلقربلبت

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زب ية شالع تبي جرير بلطبري 

 زنقة عبد بلرحمان ناصر، إقامة 
بملنص ل، بلطابق بر 2، بلشقة لقم 

2، 90000، طنجة بملغرب
 SOCIETE SAMTAR HOLDING

SARL AU »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 183 شالع 

 لي بلعهد، مركز NREA، بلطابق 

برل�سي، بملكأب لقم 13 - - طنجة 

بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.122155

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 05)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

للمسير) بلشخ�سي  بلعن بن  تغ ير 

بلطرحي  ذلك) بلس د سمير  بل ح د 

تبعا لأجديد بطاقأه بل طن ة.

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تجديد ثقة تس ير بلشركة في بلس د)

سمير بلطرحي بصفأه بملسير بل ح د)

محد دة.) غير  ملدة  للشركة،) ذلك 

معامالتها) جم ع  في  بلشركة  تلزم 

بلشريك) للمسير  بل ح د  بالأ ق ع 

بلس د سمير بلطرحي.

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يض بعض بلصالح ات بمل كلة إلى)

بل ح د بلس د سمير بلطرحي) بملسير 

مغر9 ة) تف ل،) فاطمة  بلس دة  إلى 

بالناظ ل،) بلتي) بلساكنة  بلجنس ة،)

بمل كلة) بملهام  بقب 2  بد لها  قامت 

بلأف يض) إليها.) تمأد صالح ة هذب 

ملدة ثالث سن بت قابلة للأجديد من)

يقأصر) ح ث  ضمني،) بتفاق  خال2 

بلأف يض هذب على بعض بلصالح ات)

في إطال بلهدف بالجأماعي للشركة.

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)

ال ي جد تغ ير في تي بند.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257906.

728I

مكأب بملحاسبة بلفا�سي

ANBAR BRIQUE
إعالن مأعدد بلقربلبت

مكأب بملحاسبة بلفا�سي

1 عال2 بن عبد هللا شقة لقم 2، 

93000، تط بن بملغرب

ANBAR BRIQUE »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 102 شالع 

بلجيش بمللكي بلطابق بلثاني بلشقة 
لقم 2 - 93000 تط بن بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.30359

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

تم بتخاذ) (2022 07)شتنبر) بملؤلخ في)

بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 

تغ ير بلق مة بالسم ة للحصة) مايلي:)

 10 (2 دلهم  (100 من) بالجأماع ة 

دلبهم)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

بلعربي) محمد  بلس د  بلشريك   فاة 

م �سى   بقربل تقس م بلجديد لرتس)

ما2 بالجأماعي

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تف يت جم ع حصص بل لثة لفائدة)

بلس د بحمد م �سى   محمد م �سى)

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تحديت بلنظام بالسا�سي)

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

مساهمة بلس د بحمد) (: بملساهمات)

00. 250 59)دلهم،)مساهمة) م �سى)

 23  250  .00 م �سى) محمد  بلس د 

دلهم،)مساهمة بلس د حسن بلر9احي)

00. 000 15)دلهم   مساهمة بلس د)

ي سف بلخط ب)00. 500 2)دلهم).
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بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
تحديد بلربس) (: لتس ما2 بالجأماعي)
بملا2 في)00. 000 100)دلهم مقسمة)
 10 بجأماع ة) حصة  (10  000 بلى)
دلهم لحصة بل بحدة،)حسب ما يلي)
حصة) (5  925 بلس د بحمد م �سى) (:
بجأماع ة،)بلس د محمد م �سى)325 
حسن) بلس د  بجأماع ة،) حصة  (2
بجأماع ة،) حصة  (1  500 بلر9احي)
250)حصة) بلس د ي سف بلخط ب)

بجأماع ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2015.
729I

gestion pluriel

ANZ LIGHT SARL
إعالن مأعدد بلقربلبت

gestion pluriel
بمل 2 زنقة 26 لقم 10 بلبرن �سي 
- بلدبل بلب ضاء، 20600، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
ANZ LIGHT SARL »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 23 بملركز 
بلأجالي بلدي بن ساحة بكن 2   
زنقة عبد بلكريم بلدي لي دلب 

عمر بلدبل بلب ضاء - 20080 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.227931
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)28)تكأ 9ر)2021)تم بتخاذ)

بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
زيري) بملسمى  بلأجالي  بلفرع  بلغاء)
بملركز بلأجالي) (28 اليت بمل ج د في)
عبد) زنقة  بكن 2    ساحة  بلدي بن 
بلدبل) عمر  دلب  بلدي لي  بلكريم 

بلب ضاء)بملغرب)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تح يل جم ع بلحصص بالجأماع ة)
بلتي في ملك ة بلس د بكنط ل بلع د)
بلزملادي) بلس د  لفائدة  حصة  (300

100)حصة   بلس د نعناعي) عبد هللا)
بلحسن حصة)200 

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
مالئمة بلقان ن بالسا�سي للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
زيري) بملسمى  بلأجالي  بلفرع  بلغاء)

اليت
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تح يل جم ع بلحصص بالجأماع ة)
بلتي في ملك ة بلس د بكنط ل بلع د)
بلزملادي) بلس د  لفائدة  حصة  (300
100)حصة   بلس د نعناعي) عبد هللا)

بلحسن حصة)200 
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839935.

750I

بلرك بي

ADIZ
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

بلرك بي
كلم م، 81000، كلم م بملغرب
ADIZ شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

09 لقم 55 حي بمحيريش كلم م - 
81000 كلم م بملغرب 

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2355

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (10
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

.ADIZ(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها
بالشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة   بلبناء.

 09 زنقة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
لقم)55)حي بمحيريش كلم م)-)81000 

كلم م بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عزيز ب تكرت):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: منص لي) عاد2  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ب تكرت  عزيز  بلس د 
زنقة)15)لقم)32)حي بمحيريش كلم م)

81000)كلم م بملغرب.
بلس د عاد2 منص لي عن بنه)ب()
 12 حي تيرت بلسفلى بل ك ب زنقة)
لقم)19)كلم م)81000)كلم م بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب تكرت  عزيز  بلس د 
زنقة)15)لقم)32)حي بمحيريش كلم م)

81000)كلم م بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (16 بأاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)360/2022.
751I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

OUHIBA AGRI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc

OUHIBA AGRI شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بملعسكر بلقديم شالع سبأة بلط لي 

لقم 30 - 92150 بلقصر بلكبير 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3221

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OUHIBA AGRI

(- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بستشالبت فالح ة.

-)تاجر منأجات بلصحة بلنبات ة.

-)تاجر بذ ل.

-)بلأجالة بشكل عام.

إنأاج زلبعي. (-

بملعدبت) بسأيربد  تجالة  (-

بلزلبع ة.

-)تاجر نباتات  تشجال  شجيربت.

بملساحات) ص انة  تط ير  (-

بلخضربء.

-)تعما2 بلبستنة.

-)ب ع برسمدة.

-)دلبسة مشاليع بلري.

-)إنجاز  ترك ب نظام بلري.
بلري) معدبت  جم ع  ب ع  (-

 بملضخات  بملحركات  ل بزمها)

 علف بملاش ة.

-)ترك ب غرف بلحلب.

-)س اج قطع برلب�سي.

-)تنس ق حدبئق

بسأيربد  تصدير. (-

بلأجالية) بلعمل ات  جم ع  (-

 بلأجالية  بل ساطة مرتبطة بشكل)
مباشر ت  غير مباشر بالغرض بملذك ل)

تعاله ت  يحأمل تن تسهل تنف ذه ت )

تط يره ت  ت س عه.
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بلتس يق  بلأ زيع  بلعم لة) (-

 بالسأيربد  بلأصدير  بلأمث ل)

 بلشحن  بلأجالة بشكل عام لجم ع)

بلغذبئ ة  بمل بد  بملنأجات) بمل بد 

 بملعدبت  بآلالت  برد بت  بمل بد)

غير) ت   مباشر  بشكل  بلصلة  ذبت 

مباشر بأحد برش اء)بملذك لة تعاله ت )

بلتي قد تر ج تط ير بلشركة.

في) حصص  على  بالسأح بذ  (-

جم ع بلشركات ذبت بلغرض بملماثل)

 بملأعلق)………

جم ع) في  بلشركة  مشالكة  (-

بلعمل ات بلتي من بملحأمل تن تأعلق)

بالغرض بملؤس�سي بملذك ل من خال2)

بملساهمة،) جديدة.) شركات  إنشاء)

بستردبد بر لبق) بالكأأاب،) بلرعاية،)

بالجأماع ة،) بلحق ق  ت   بملال ة 

بالسأح بذ  إدبلة بإليجال) بالندماج.)

تحالف ت  مشر ع مشترك)  بلشهرة.)

ت  مجم عة مصالح بقأصادية..

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملعسكر بلقديم شالع سبأة بلط لي)
بلكبير) بلقصر  (92150  -  30 لقم)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: به بة) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد به بة عن بنه)ب()حي)

بملعسكر بلقديم شالع سبأة بلط لي)
لقم)30 92150)بلقصر بلكبير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د محمد به بة عن بنه)ب()حي)

بملعسكر بلقديم شالع سبأة بلط لي)
لقم)30 92150)بلقصر بلكبير بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلكبير  بالقصر  بالبأدبئ ة 

ي ن  )2022)تحت لقم)-.

752I

OUED SIDE STORY

ATLAS CAMP ADVENTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ATLAS CAMP ADVENTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
مقرها بالجأماعي :شالع محمد 
بلخامس عمالة جاكال بلطابق 

بلخامس بلشقة 33 جليز مربكش
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

126537
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (18
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د
 ATLAS CAMP
بلشركة) ADVENTURE:تسم ة 
بمخأصر) بإلقأضاء) عند  مأب عة 

تسم تها
كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تل ات ت  تجهزة برلعاب   بلرياضات)-)

بلدلبجات،)بلرياضات بلبحرية
برماكن) برلب�سي    بسأغال2 

بملخصصة للأخ  م
بملطعمة

محمد) :شالع  بالجأماعي) مقرها 
بلطابق) جاكال  عمالة  بلخامس 

بلخامس بلشقة)33)جليز مربكش
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي
 1.000 (: بلس د بلحسن بالقا�سي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (:

 صفات  م بطن بلشركاء
عن بنه) بالقا�سي  بلحسن  بلس د 
خدبش) عمالة  مكرل  (03 لقم) شقة 

تمسرناة)-)تكادير.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة

عن بنه) بالقا�سي  بلحسن  بلس د 
خدبش) عمالة  مكرل  (03 لقم) شقة 

تمسرناة)-)تكادير
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بمربكش)

753I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 MINI MARKET SEMLALIA
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MINI MARKET SEMLALIA SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي إقامة 
ماشاء هللا شالع بلدبل بلب ضاء شالع 
 M8 عبد بلكريمالخطاب محل لقم

جليز - 20000 مربكش بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.99121

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 15)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 MINI MARKET بل ح د) بلشريك 
مبلغ) (SEMLALIA SARL AU
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
هللا) ماشاء) إقامة  بإلجأماعي  مقرها 
عبد) شالع  بلب ضاء) بلدبل  شالع 
جليز) (M8 لقم) بلكريمالخطاب محل 
(2 نت جة  بملغرب  مربكش  (20000  -
كذلك) بلأجالي    بلر بج  آنعدبم  (:
مما) بلأجر9ةبلأجالية  بملهن ة  غ اب 
جعل بمل�سي قدما في آسأمربلبلشركة)

يعد خسالة.

إقامة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

ماشاء)هللا شالع بلدبل بلب ضاء)شالع)

 M8 لقم) بلكريمالخطاب محل  عبد 

جليز)-)20000)مربكش بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()تمين زليكم   عن بنه)ب()

بلسمالل ة زنقة  بد بلدهب لقم)305 

)ة() 20000)مربكش بملغرب كمصفي)

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

إقامة) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 

ماشاء)هللا شالع بلدبل بلب ضاء)شالع)

 M8 لقم) بلكريمالخطاب محل  عبد 

جليز

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10297.

752I

SAHAR MK CAR

SAHAR MK CAR SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SAHAR MK CAR

ب حساين شالع محمد بن تا يت 

لقم 01، 90000، طنجة بملغرب

SAHAR MK CAR SARL شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي ب حساين 

شالع بن تا يت لقم 01 - 90000 

طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

90287

 03 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2018 ي ل  ز)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SAHAR MK CAR SARL

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت.

عن بن بملقر بالجأماعي):)ب حساين)

 90000  -  01 لقم) تا يت  بن  شالع 

طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بلبع سن بت سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلغبز لي) من ة  بلس دة 

دلهم) (50.000,00 بق مة) حصة 

للحصة.

بلس د محمد بملقدم):)500)حصة)

بق مة)50.000,00)دلهم للحصة.

 50% (: بلغبز لي) من ة  بلس دة 

بق مة)50.000,00)دلهم.

بلس د محمد بملقدم):)%50)بق مة)

50.000,00)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة من ة بلغبز لي عن بنه)ب()

 90000 لقم9  (7 زنقة) بلخيري  حي 

طنجة بملغرب.

عن بنه)ب() بملقدم  محمد  بلس د 

2)شالع عئشة بملسافرة لقم) جيربلي)

30 90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة من ة بلغبز لي عن بنه)ب()

 90000 لقم9  (7 زنقة) بلخيري  حي 

طنجة بملغرب

عن بنه)ب() بملقدم  محمد  بلس د 

2)شالع عئشة بملسافرة لقم) جيربلي)

30 90000)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ل  ز) (18 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2018)تحت لقم)208612.

755I

FLASH ECONOMIE

SOLOFT
إعالن مأعدد بلقربلبت

SOLOFT SARL

شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ت س ع صالح ات بملسير

محضر) بمقأ�سى 

بلجمع) قرل  بأاليخ15/02/2022)

بلعام بالسأثنائي ما يلي):

سه ل) بلس د  منح  (•

بملزدبد بالر9اط في)  دغيري سف اني،)

لبطاقة) بلحامل    (،1981/09/02

(،C527916 لقم) بل طن ة  بلأعريف 

تس ير) إلدبلة    ت سع  صالح ات 

ن ابة) للأصرف    (SOLOFT بلشركة)

عن بلشركاء.

بالسجل) بلقان ني  بإليدبع  تم 

في) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالي 

 13293 لقم) تحت  (12/02/2022

 .820872 

756I

printery

PRINTERY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

printery

 rue 6 lote 98 jbel(tghat 1 tghat

fes، 30000، fes(maroc

printery شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 A27 عن بن مقرها بإلجأماعي 

 jannat(zaitoune(bensouda -

30000 فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72061

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (05

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.printery
بلطباعة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلرقم ة.
 A27 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 jannat( zaitoune( bensouda( -

30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ب تشيش ي سف عن بنه)ب()
تغات) (1 تغات) تجزئة جبل  (98 لقم)

30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ب تشيش ي سف عن بنه)ب()
تغات) (1 تغات) تجزئة جبل  (98 لقم)

30000)فاس بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بلأجالية بفاس بأاليخ)-)تحت لقم)-.
757I

FLASH ECONOMIE

SOCITE PHOTO HASNANY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SOCITE PHOTO HASNANY

 SARL
لتسما2 بلشركة 50000 دلهم

إقامة بل ئام محل تجالي لقم 16 

بلحي بلحسني بلدبل بلب ضاء

تأسيس شركة

محد دة) شركة  تأسيس  تم 

شريك  ح د) بملسؤ ل ة 

عرفي) عقد  بم جب  (15/09/2022
للقان ن) طبقا  ستسير  بلتي  بأاليخ 
بملغرب  بلقان ن) في  به  بملعم 2 

تلخص) بلذي  للشركة  برسا�سي 

خصائصه كالأالي

بلحسناني) بلس د  بلشركاء) (– (1
لش د   بلس دة عائشة ص لدي

ف ط ) شركة  بلتسم ة  (– (2

حسناني.

3)–)بملقر بالجأماعي إقامة بل ئام)

بلحسني) بلحي  (16 لقم) تجالي  محل 

بلدبل بلب ضاء

تنشطة) بالجأماعي  بلهدف  (– (2

ذلك) في  بما  عام،) بشكل  بلأص ير 

على  جه بلخص ص تعما2 بلأص ير)

بلف ت غربفي  بملعالجة ذبت بلصلة،)

تط ير  طباعة  ت س ع  نسخ) (-

 ترم م  تنق ح برفالم بلف ت غربف ة،)

بمل بد) جم ع  في  بلأجالة  (-

بالأص ير) بلخاصة   بملسألزمات 

 بلف دي   بلص ت  بلبصريات)

 تنشطة بلكمب  تر،)

-)تعما2 نقل بلف دي   بلرقمي

بملعامالت) جم ع  تعم،) بشكل  (-

بملنق لة) بملنق لة  غير  بلأجالية 

غير) ت   مباشر  بشكل  بملأعلقة 

ت ) ب بحد  جزئً ا،) ت   كلً ا  مباشر،)

تعاله،) إليها  بملشال  باملعامالت  آخر،)

تط ير) ت   تعزيز  ت   لتسه ل   ذلك 

بلشركة،) كذلك مثل جم ع) نشاط 

ت ) بملباشرة  بلعمل ات،) بملشالكة 

غير بملباشرة في بلشركات بلتي تسعى)

لأحق ق تهدبف مماثلة ت  ذبت صلة.

 50000 بلشركة) لتسما2  (- (5  

ممل كة من طرف بلس د بلحسناني)

لش د   بلس دة عائشة ص لدي)

بلحسناني) بلس د  بلتس ير  (– (6

لش د مسير للشركة ملدة غير محد دة

-7)بلسنة بملال ة تأطابق مع بلسنة)

يناير) فاتح  في  تبأدئ  بلتي  بملدن ة 

 تنأهي في)31)دجنبر

بملأعلقة) بل ثائق  تم  ضع  لقد 

بلضبط) كأابة  لدي  بلأأسيس  بهذب 

بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية  باملحكمة 

لقم) تحت  (29/09/2022 بأاليخ)

31802
لالسأخالص  بإلشالة

758I
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EGSM

AQUA MASSAGE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

ت س ع نشاط بلشركة)

EGSM

 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME(ETAGE, APPT.

N°04, GUELIZ، 40000، مربكش 

بملغرب

AQUA MASSAGE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي إقامة 

بلحديقة بلكبرى’ زنقة ببن عائشة 

’عمالة G ’ بلطابق بلثاني شقة لقم 

16’ جليز - 20000 مربكش بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.115525

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2022 شتنبر) (21 في) بملؤلخ 

نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):

بلأدليب في مجا2 بلطبخ.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120039.

759I

FLASH ECONOMIE

JOB2COM
إعالن مأعدد بلقربلبت

JOB2COM

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

لتسمالها : 25.000.00 دلهم

مقرها بالجأماعي: 265 شالع 

بلزلقط ني بلطابق 9 لقم 92 

بلدبلبلب ضاء

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

215871

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

2022)تم بتخاذ) 31)غشت) بملؤلخ في)

بلقربلت بلأال ة):

تف يت بلحصص بملال ة بلخاصة)

بالس د بحمد كريم ت ف ق بنشقر ن)

لفائدة بلس دة ب جل د إلهام   بلتي)

تأمأل في)75)حصة

للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 

محد دة) مسؤ ل ة  ذبت  شركة  إلى 

ذبت بلشريك بل ح د

7)من بلنظام) ( (6 تعديل بلفصل)

برسا�سي للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم32006 

760I

FLASH ECONOMIE

MFM AGRI 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MFM AGRI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلرحمة 

03 لقم 12 - 73000 بلدبخلة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22651

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 MFM (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.AGRI

تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلأجزئة في بملنأجات بلزلبع ة بلخام)

 بلح  بنات بلح ة)؛)بإلنأاج بلح  بني)

بلزلبع ة) برنشطة  ممالسة  ؛)

من) تشكالها  جم ع  في   بلح  بن ة 

تن بع) جم ع  ثقافة  إنأاج  خال2:)

)بلطماطم) بلفاكهة  بلخضر بت)

بلثر ة) إلخ..()  بلفلفل  بلفلفل..)

بمل ب�سي) تن بع  جم ع  من  بلح  بن ة 

إلنأاج) تخرى  منأجات   بربقال:)

بللح م  بلحل ب)؛)شربء) 9 ع  تأجير)

 تشغ ل تي تلض زلبع ة.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلرحمة)03)لقم)12 - 73000)بلدبخلة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 332 (: بلسع دي محسن) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د هن ني محم د):)333)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (333 (: فؤبد) زهير  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

محسن) بلسع دي  بلس د 

عن بنه)ب()عمالة)16)شقة)510)بقامة)

بكادير) (80000 بملر ى حي بملحمدي)

بملغرب.

عن بنه)ب() محم د  هن ني  بلس د 
 73000  12 لقم) (3 بلرحمة) حي 

بلدبخلة بملغرب.

بلس د زهير فؤبد عن بنه)ب()بملسيرة)

 10 شالع بن بلش خ بحمد لقم) (02

73000)بلدبخلة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

محسن) بلسع دي  بلس د 

عن بنه)ب()عمالة)16)شقة)510)بقامة)

بكادير) (80000 بملر ى حي بملحمدي)

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلدهب  ب بدي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1593/2022.

761I

LKHALDICONSEILS

 YOUSSEF ELAMRAOUI
STUDIO D'ARCHITECTURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS

 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE

 2 QUARTIER(AL(MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 YOUSSEF ELAMRAOUI STUDIO

D’ARCHITECTURE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 632 

بملكأب لقم 2 بلطابق لقم 2 بملسال 

مربكش - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129357

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (31

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 YOUSSEF ELAMRAOUI STUDIO

.D’ARCHITECTURE

بلهندسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملعمالية.

 632 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بملسال) (2 بلطابق لقم) (2 بملكأب لقم)

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)تسعة  تسع ن سنة.

 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلعمرب ي) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلعمرب ي) ي سف  بلس د 
 1252 لقم) (01 بلهناء) حي  عن بنه)ب()

 20000 بلسربغنة) قلعة  (03 شقة)

قلعة بلسربغنة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلعمرب ي) ي سف  بلس د 
 1252 لقم) (01 بلهناء) حي  عن بنه)ب()

 20000 بلسربغنة) قلعة  (03 شقة)

قلعة بلسربغنة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139882.

762I

fiduciaire(conseil

 SOCIETE AMAYOUGH 

POUR ALIMENTATION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduciaire(conseil

 dr(laasker(db(sakia5 N°48

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE AMAYOUGH POUR 

ALIMENTATION شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 8 بلشطر 

6 مكرل حرف د 9ل في لقم 2 

تامنص لة مربكش - 20000 مربكش 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129261

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 SOCIETE AMAYOUGH POUR

.ALIMENTATION

تغدية) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عامة.

 8 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلشطر)6)مكرل حرف د 9ل في لقم)2 

تامنص لة مربكش)-)20000)مربكش)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د عمر تم  غ)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بق مة) (1000 (: بلس د عمر تم  غ)

100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 8 عن بنه)ب() تم  غ  عمر  بلس د 

بلشطر)6)مكرل حرف د 9ل في لقم)2 

مربكش) (20000 مربكش) تامنص لة 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 8 عن بنه)ب() تم  غ  عمر  بلس د 

بلشطر)6)مكرل حرف د 9ل في لقم)2 

مربكش) (20000 مربكش) تامنص لة 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)-.

763I

comptacontrole

 NORVILLE IMMOBILIERE
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
تف يت حصص

comptacontrole
مركز بالعما2 كاسط ا, شالع عبد 
بلرحمان بل  سفي بلطابق بلثاني 
لقم 11   12، 90000، طنجة 

بملغرب
 NORVILLE IMMOBILIERE SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 30, بقامة 
يمنى شالع ي سف بن تاشفين س 2 

23 - 90000 طنجة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.53737

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلفاضل) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
دب د)100)حصة بجأماع ة من تصل)
100)حصة لفائدة بلس د))ة()محمد)

بكذي بأاليخ)12)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10676.
762I

ML EXPERTS

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 
58-59-62 بملنطقة بلصناع ة 

عين بلج هرة مركز عين ج هرة 
ب خالخل، ت فلت - - بلخميسات 

بملغرب.
»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.25921
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)30)ي ن  )2022
برسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرل 
بلقان ن:) مقأض ات  مع  للشركة 
بعد) برسا�سي،) بلنظام  إصالح 
بست عاب) بعمل ة  علما  بإلحاطة 
بالندماج بلتي تم إجربؤها بين شركة)
Safran Aerotechnics) شركة)
 1 في) مؤلخ  (Safran Aerosystems

تبريل)2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 02 بأاليخ) بالخميسات  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)367.
765I

بدك  ك نس ل

YUMMYDON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بدك  ك نس ل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A، Casablanca،
20220، بلدبل بلب ضاء بملغرب
YUMMYDON شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 197 
شالع بملقا مة طابق 6 - 20500 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557257

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.YUMMYDON
غرض بلشركة بإيجاز):)مطعم.

 197 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 20500  -  6 طابق) بملقا مة  شالع 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 58.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (580 (: ج ا) يان  بلس دة 

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ج ا  يان  بلس دة 
 SHANGHAI 972 SHANGHAI

.CHINA
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ج ا  يان  بلس دة 
 SHANGHAI 972 SHANGHAI

CHINA
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820028.

766I

م ثق لزلق علي

MAROC CHIRURGIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

م ثق لزلق علي
387 شالع محمد بلخامس، 20250، 

بلدبل بلب صاء بملغرب
MAROC CHIRURGIE »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 16, زنقة 
لقم 169, مجم عة ح , حي بل لفة , 

بلدبلبلب ضاء - 20202 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.337027

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)10)غشت)2022

برسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرل 
بلقان ن:) مقأض ات  مع  للشركة 

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820069.
767I

STE GCC SARL

STE B.N.C.H SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC
STE B.N.C.H SARL AU شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بيت 
ب سعدن بمع اش بيت سدلبت سهل 
بلغر9 ة قلعة مك نة تنغير - 25800 

تنغير بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2083

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.B.N.C.H SARL AU
غرض بلشركة بإيجاز):)-1بلبناء) )

برشغا2 بملخألفة

-2ته ئة بملساحات بلخضربء
-3بناء)ت  ص انة مسالبت بالتصا2)

 تنابيب بمل اه   بلصرف بلصحي.
بيت) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
ب سعدن بمع اش بيت سدلبت سهل)
 25800 (- بلغر9 ة قلعة مك نة تنغير)

تنغير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بنش مجمد):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بنش مجمد  بلس د 
بغنسلن بكن  ن تنغير)25800)تنغير)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بنش مجمد  بلس د 
بغنسلن بكن  ن تنغير)25800)تنغير)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)352.
768I

fiducaire(service(ouidan

GHORGHIZ METAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiducaire(service(ouidan
 hamama route de tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
GHORGHIZ METAL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع  بد 
سب  بقامة بملنظر بلجم ل بل ك 3 
بلطابق 2 لقم 22 تط بن 93000 

تط بن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
32251

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GHORGHIZ METAL
•ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنأجات بملعدن ة  بلكهر9ائ ة
•)تعما2 بلصلب

بلكهر9ائ ة) بلترك بات  تعما2  (•
 بلص انة

•)بناء) إصالح بملباني.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 بد سب  بقامة بملنظر بلجم ل بل ك)
 93000 تط بن) (22 لقم) (2 بلطابق) (3

تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلغريب) بلربمي  سع د  بلس دة 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلغريب) بلربمي  سع د  بلس دة 
عن بنه)ب()شالع  بد سب  بقامة بملنظر)
لقم22  (2 بلطابق) (3 بل ك) بلجم ل 

93000)تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلغريب) بلربمي  سع د  بلس د 
عن بنه)ب()شالع  بد سب  بقامة بملنظر)
 22 لقم) (2 بلطابق) (3 بل ك) بلجم ل 

93000)تط بن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2019.
769I
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فيسك نت خدمات

WIND TRADE SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

فيسك نت خدمات
شالع محمد حجاج تط بن، 93020، 

تط بن بملغرب
WIND TRADE SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بني 
معدبن زنقة 01 لقم.27 ك 9لما - 

93000 تط بن بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.22027

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (01 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
كريمة) حج ز  )ة() بلس د) تف يت 
100)حصة بجأماع ة من تصل)200 
حصة لفائدة بلس د))ة()م �سى بب زلة)

بأاليخ)01)غشت)2022.
كريمة) حج ز  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (100
200)حصة لفائدة بلس د))ة()محمد)

ب يبا ن بأاليخ)01)غشت)2022.
حج ز محمد) )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (100
ل9 ع) )ة() بلس د) لفائدة  حصة  (200

بالدلي�سي بأاليخ)01)غشت)2022.
حج ز محمد) )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (100
200)حصة لفائدة بلس د))ة()لش دة)

حج ز بأاليخ)01)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (02 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)1820.
770I

MONSEF ALAMI

STE EL GHRANDI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE(MOHAMED 5, PB(N°

 479, CHEFCHAOUEN، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC
STE EL GHRANDI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

عال2 بلفا�سي  لبء محطة بلبنزين 
ت ال، شفشا ن - 91000 شفشا ن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1739
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE EL(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.GHRANDI
ب ع بلغاز) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بالأقس ط
تن بع) مخألف  لب ع  مأجر 

بملنأ جات.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلبنزين) محطة  بلفا�سي  لبء) عال2 
شفشا ن) (91000 (- شفشا ن) ت ال،)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 250 (: بلغربندي) سلمى  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلغربندي) نسرين  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس دة سلمى بلغربندي عن بنه)ب()
بلحي) بلحم د،) عبد  س دي  شالع 

بالدبلي)91000)شفشا ن بملغرب.
بلغربندي) نسرين  بلس دة 
عن بنه)ب()شالع س دي عبد بلحم د،)
شفشا ن) (91000 بالدبلي) بلحي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة سلمى بلغربندي عن بنه)ب()

بلحي) بلحم د،) عبد  س دي  شالع 

بالدبلي)91000)شفشا ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بشفشا ن  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)290.

771I

CABINET CC ORGA

 SMART )سمارت سورسين(

SOURCING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي بلطابق 

2 لقم 12 بملعاليف، 20330، 

بلب ضاء بملغرب

 SMART )سمالت س لسين(

SOURCING شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 17 زنقة 

حف ظ سلفي بملعاليف - 20300 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.166675

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم) (2022 تكأ 9ر) (01 في) بملؤلخ 

بلحالي) بالجأماعي  بملقر  تح يل 

للشركة من)»17)زنقة حف ظ سلفي)

بلدبلبلب ضاء) (20300 (- بملعاليف)

بملغرب«)إلى)»بقامة زبه ة زب ية شالع)

فربنس ب ب نصالد طابق بالل�سي لقم)

 20300 (- بملعاليف) بالط   حي  (15

بلدبلبلب ضاء)بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820207.

772I

برسأاد منير بلعز زي بإلدلي�سي

FOURATEFER
إعالن مأعدد بلقربلبت

برسأاد منير بلعز زي بإلدلي�سي
تجزئة بلأمسماني شالع بحمد 

بلحريزي بقمة باليس 6 بلطابق بر 2 
لقم 01 تط بن، 93000، تط بن 

بملغرب
FOURATEFER »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع عبد 

هللا بلفخال طريق  بدل  - 93000 
tetouan بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.18761
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)13)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بقربل ب فاة بحد بلشركاء

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
ت زيع بلحصص بإلجأماع ة بلخاصة)

بالشريك بملأ فى
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تع ين مسير جديد للشركة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل في بلقان ن برسا�سي)
قربل لقم)5:)بلذي ينص على مايلي:)
عقد) في  برسا�سي  بلقان ن  تح ين 

م ثق
قربل لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بلصالح ات
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

ت زيع حصص بلشريك بملأ فى
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

تعديل في لتسما2 بلشركة
على) ينص  بلذي  (:23 لقم) بند 
للشركة) جديد  مسير  تع ين  مايلي:)

بلس د عبد بمللك بلهرم زي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (20 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)1933.
773I
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GHIZLANE DOUBLANE

TALEB DESIGN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم)5)عمالة بلعبدي شالع محمد)
بلسادس،)22000،)بلجديدة بملغرب

ذبت) شركة  (TALEB DESIGN
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د
زنقة) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
سم ة بقامة شهرزبد)1)بلطابق)3)لقم)

13 - 20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي):)

557231
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TALEB(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.DESIGN
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 ACTIVITÉS SPECIALISEES DE

.DESIGN
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
سم ة بقامة شهرزبد)1)بلطابق)3)لقم)

13 - 20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلطالب) زكرياء) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلطالب  زكرياء) بلس د 
زنقة بلزب ية لقم)12)بلعكالي)10000 

بلر9اط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلطالب  زكرياء) بلس د 
زنقة بلزب ية لقم)12)بلعكالي)10000 

بلر9اط بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820292.
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NADOFISC SARL

PARISIEN SERVICES
إعالن مأعدد بلقربلبت

NADOFISC SARL
شالع 3 مالس زنقة قرطبة عمالة 
7 شقة لقم 2 بلناض ل، 62000، 

بلناض ل بملغرب
PARISIEN SERVICES »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: حي 2 بيت 
عي�سى ب3 بربقة - - بلناض ل بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.17705
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)12)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:1 لقم) قربل 
مايلي:)بلرفع من لبسما2 بلشركة من)
دلهم) (500000 بلى) دلهم  (100000
بق مة) حصة جديدة  (2000 بانشاء)

100)دلهم للحصة.
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بعادة تقس م حصص بلشركة كما)
يلي:)بلس د بنعمر  نب ل)2500)حصة)
 2500 بسماع ل) صباح  بلس د    

حصة.
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)

تح ين بلنظام بالسا�سي للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

لبسما2 بلشركة
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

حصص بلشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)2281.
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YS PRODUCTION

YS PRODUCTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

YS PRODUCTION
طنجة، 90000، طنجة بملغرب

YS PRODUCTION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
م الي بسماع ل زنقة تال دبنت 

3 إقامة بلسالم 1 عمالة 5 بلطابق 
5 شقة لقم 77 - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

108327
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2020 شتنبر) (22
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 YS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PRODUCTION
تنظ م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملناسبات  بلحفالت.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 3 تال دبنت) زنقة  بسماع ل  م الي 
 5 بلطابق) (5 عمالة) (1 إقامة بلسالم)
شقة لقم)77 - 90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 200 (: بلس دة نج ى بلأمسماني)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 800 (: بل  سطي) تيمن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلأمسماني) نج ى  بلس دة 

عن بنه)ب()ساحة بلر دبني إقامة ب 9رب)
لقم)20 90000)طنجة بملغرب.

بلس د تيمن بل  سطي عن بنه)ب()

 20 ساحة بلر دبني إقامة ب 9رب لقم)

90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د تيمن بل  سطي عن بنه)ب()

 20 ساحة بلر دبني إقامة ب 9رب لقم)

90000)طنجة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (01 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2020)تحت لقم)232335.
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GHIZLANE DOUBLANE

 COMPANY INDUSTRIAL

 MAINTENANCE DYEING C

I M D
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 عمالة بلعبدي شالع محمد 

بلسادس، 22000، بلجديدة بملغرب

 COMPANY INDUSTRIAL

 MAINTENANCE DYEING C I M

D شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل غابة 

بريج د بل بلدع جات م الي عبد هللا 

- 22000 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

19883

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (15

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 COMPANY INDUSTRIAL
.MAINTENANCE DYEING C I M D
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.TRAVAUX DE PEINTURE
عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل غابة)
بريج د بل بلدع جات م الي عبد هللا)-)

22000)بلجديدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عبد بلرحمان بن مان):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: بلس د ن ل بلدين بلعل لي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
مان) بن  بلرحمان  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بلدع جات م الي عبد)

هللا)22000)بلجديدة بملغرب.
بلعل لي) بلدين  ن ل  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بلشخالبة م الي عبد)

هللا)22000)بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلعل لي) بلدين  ن ل  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بلشخالبة م الي عبد)

هللا)22000)بلجديدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالجديدة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)29277.
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GHIZLANE DOUBLANE

 SPID CONSEILS ET
SERVICES MAROC

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
لقم 5 عمالة بلعبدي شالع محمد 
بلسادس، 22000، بلجديدة بملغرب
 SPID CONSEILS ET SERVICES
MAROC شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 
إشربق شقة لقم 6 شالع محمد 6 
بلطابق بال 2 - 22000 بلجديدة 

بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.6291

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)01)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
شالع) (6 لقم) شقة  إشربق  »بقامة 
 22000 (- بال 2) بلطابق  (6 محمد)
»بقامة إشربق) إلى) بلجديدة بملغرب«)
6)بلطابق) 12)شالع محمد) شقة لقم)

بلثاني)-)22000)بلجديدة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالجديدة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)29273.
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sophaxdom

SOPHAXDOM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

sophaxdom
27 شالع محمد بلخامس مكأب 21، 

90000، طنجة بملغرب
SOPHAXDOM شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 شالع 
محمد بلخامس مكأب 21 - 90000 

طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130213

 12 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 تبريل)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOPHAXDOM
غرض بلشركة بإيجاز):)بلأ طين  )

بلخدمات للمقا الت.
27)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 90000 -  21 محمد بلخامس مكأب)

طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: عبدهللا) بمعمري  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بمعمري عبدهللا عن بنه)ب()
22)زنقة آيت باعمربن)10170)بلر9اط)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بمعمري عبدهللا عن بنه)ب()
22)زنقة آيت باعمربن)10170)بلر9اط)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (13 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9816.
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M’rirt Conseil SARL AU

 EL HIMER AGRO &
ENGRAISSEMENT SARLAU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

M’rirt Conseil SARL AU
239 زنقة 7 حي بلنهضة مريرت، 

52250، مريرت بملغرب
 EL(HIMER(AGRO &

 ENGRAISSEMENT SARLAU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تكعنيت, 

تيت عبد هللا بلحمام - 52250 
خن فرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2563

 26 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 

بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

مأب عة) بلشركة  تسم ة 

بمخأصر) بإلقأضاء) عند 

 EL( HIMER( AGRO( & (: تسم تها)

.ENGRAISSEMENT SARLAU

فالحة,) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تر9 ة بمل ب�سي  تأمين بملنأ جات ذبت)

صلة.

:)تكعنيت,) عن بن بملقر بالجأماعي)

 52250 (- بلحمام) هللا  عبد  تيت 

خن فرة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس د بلح مر بملصطفى)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بملصطفى) بلح مر  بلس د 

زنقة يترب حي بلفرح) (958 عن بنه)ب()

52250)مريرت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بملصطفى) بلح مر  بلس د 

زنقة يترب حي بلفرح) (958 عن بنه)ب()

52250)مريرت بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)02)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)235.

780I
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مكأب بلس د بلحسني ي سف

EMBALEDIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

مكأب بلس د بلحسني ي سف
مكأب لقم EB 407 بلطابق 2 بل ك 

E تكن 9 2 2 تكادير باي ف نتي - 
بكادير، 80010، بكادير بملغرب

EMBALEDIS شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 16 
طريق 5 بل ك 2 شالع بملقا مة حي 
بلعهد بلجديد - 80152 بيت مل 2 

بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.12357

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بيت) حسن  )ة() بلس د) تف يت 
المين)250)حصة بجأماع ة من تصل)
)ة()م الي) 250)حصة لفائدة بلس د)
شتنبر) (26 بأاليخ) بلمه دي  لش د 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بانزكان بأاليخ)

2022)تحت لقم)1962.
781I

كال ماينت شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

بلشريك  بحد

يونايتد باكجين سيرفيس ماروك
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

كال ماينت شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك  بحد

لقم 10 فضاء لياض فاس شالع 
اللة عيشة بلطابق بلرببع بملكأب 21 

فاس، 30000، فاس بملغرب
ي نايأد باكجين سيرفيس مال ك 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 
8 زنقة 399 طبق 2 تجزئة جنات 
زيأ ن 1 بنس دة - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72025

 06 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)ي نايأد)

باكجين سيرفيس مال ك.

بنأاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بمل بد بلبالست ك ة.

 8 :)مكأب) عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة)399)طبق)2)تجزئة جنات زيأ ن)

1)بنس دة)-)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)100)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

: هيرف) لد ف تش  ك هن   بلس د 

دلهم) (32.000 بق مة) حصة  (320

للحصة.

:  بلس د محسن منادي بالدلي�سي)

دلهم) (51.000 بق مة) حصة  (510

للحصة.

 بلس د بل اس بن منص ل بلجربي):

دلهم) (15.000 بق مة) حصة  (150

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

هيرف) لد ف تش  ك هن  بلس د 
 75116 ماسبير ) زنقة  (3 عن بنه)ب()

باليس)75000)باليس فرنسا.

بالدلي�سي) منادي  محسن  بلس د 
زنقة) (3 شالع بملنامة ف ال) عن بنه)ب()

 30000 بلكر بن طريق بيم زبل فاس)

فاس بملغرب.

بلس د بل اس بن منص ل بلجربي)

عن بنه)ب()ت نس)1000)ت نس ت نس.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بالدلي�سي) منادي  محسن  بلس د 

زنقة) (3 شالع بملنامة ف ال) عن بنه)ب()

 30000 بلكر بن طريق بيم زبل فاس)

فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)7382.

782I

EXPERAMA

EPEGA RABAT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

EXPERAMA

3 زنقة بلكش ن شالع بملقا مة زب ية 

121 إقامة كنزة بلطابق بال 2 -بلدبل 

بلب ضاء-، 20500، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

EPEGA RABAT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 59 شالع 

فا2 ب لد ب ميربلشقة 03 تكدب2 

-بلر9اط- - 10200 بلرياط بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.69163

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)02)تكأ 9ر)2021)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

 03 شالع فا2 ب لد ب ميربلشقة) (59«

بلرياط) (10200 (- -بلر9اط-) تكدب2)

بملغرب«)إلى)»65)شالع فا2 ب لد ب مير)

مع بإلبالغ في ظرف) -بلر9اط-) تكدب2)

 L’ACAPS -(قل إلى
ٌ
عشرة تيام على بال

10200)بلرياط بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

.D129283(2022)تحت لقم

783I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

س.م برست بالس
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU
 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
س.م برست بالس شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بلع  ن لقم 228 بزكي طبق بلأاني 
مربكش - 20000 مربكش بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.88205

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تح يل) 08)ي ن  ) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بزكي طبق) (228 لقم) بلع  ن  »شالع 
مربكش) (20000 (- مربكش) بلأاني 
بملغرب«)إلى)»مكأب لقم ب)12,)بقامة)
طريق) (,2 شالع حسن بلأاني) فج ى,)
 20000 (- مربكش) جليز  بلص يرة,)

مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (13 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139362.
782I

zagora(consulting(sarl

SONAVIT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
لقم119 شالع محمد بلخامس، 

27900، زبك لة بملغرب
SONAVIT شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز 

تمزم ط زبك لة - 27073 زبك لة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3925

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SONAVIT

بلبناء) ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالشغا2 بملخألفة.

مركز) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
زبك لة) (27073 (- زبك لة) تمزم ط 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 500.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 5.000 (: ببردين) لحسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ببردين  لحسن  بلس د 

زبك لة) تمزم ط  بكن  بيت  د بل 
27073)زبك لة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ببردين  لحسن  بلس د 

زبك لة) تمزم ط  بكن  بيت  د بل 
27073)زبك لة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (07 بالبأدبئ ة بزبك لة بأاليخ)

2022)تحت لقم)223.

785I

FIDUCIAIRE

D2E GROUP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ALLAL(AL(FASSI، 20130،

CASABLANCA MAROC
D2E GROUP شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

مرس بلسلطان 26 20130 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
552651

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 D2E (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GROUP
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بتصا2.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلدبل) (20130  26 بلسلطان) مرس 

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بن ح  م بليك):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بليك عن بنه)ب() بلس د بن ح  م 

10)زنقة د د )00)ناطان ا بسربئ ل.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بليك عن بنه)ب() بلس د بن ح  م 
10)زنقة د د )00)ناطان ا بسربئ ل)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)836762.

786I

zagora(consulting(sarl

PAYESAGE ARO SOLUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
لقم119 شالع محمد بلخامس، 

27900، زبك لة بملغرب
 PAYESAGE ARO SOLUTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل تال ين 
مزك طة بكدز زبك لة - 27050 

زبك لة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3695

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2021 ن نبر) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PAYESAGE ARO SOLUTION
بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملخألفة.
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تال ين مزك طة بكدز زبك لة)-)27050 

زبك لة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلحسين) حساين  تيت  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلحسين) حساين  تيت  بلس د 
د بل تال ين مزك طة بكدز) عن بنه)ب()

زبك لة)27050)زبك لة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلحسين) حساين  تيت  بلس د 
د بل تال ين مزك طة بكدز) عن بنه)ب()

زبك لة)27050)زبك لة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ن نبر) (15 بأاليخ) بزبك لة  بالبأدبئ ة 

2021)تحت لقم)379.
787I

SAFI VERT NETTOYAGE

safi vert nettoyage
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

SAFI VERT NETTOYAGE
 N°8 QUARTIER(OURIDA 1

 EXTENSION(SAFI، 46000، SAFI
MAROC

safi(vert(nettoyage شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 n° عن بن مقرها بإلجأماعي 
 8 QUARTIER(OURIDA 1
 EXTENSION - 4600 SAFI

.MAROC
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2289

بلعام) بلجمع  بمقأ�سى 
شتنبر) (21 في) بملؤلخ  بإلسأثنائي 
بلشركة) لتسما2  لفع  تم  (2022
دلهم«) (10.000.000« قدله) بمبلغ 
إلى) دلهم«) (33.000.000« من) تي 
طريق) عن  دلهم«) (23.000.000«
بلشركة) دي ن  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بآسفي بأاليخ)

2022)تحت لقم)1250.
788I
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م ثقة

 AUTO DISRTIBUTION
MAROC

تع ين تعضاء)مجلس بإلدبلة

م ثقة

70, زنقة ل ب لن زب ية شالع بملقا مة 

 شالع   محمد بلسادس، 20500، 

بلدبلبلب ظاء بملغرب

 AUTO DISRTIBUTION MAROC

»شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 

بلدبلبلب ضاء، شالع محمد 

بلدي لي، لقم: 9-7 - 20500 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»تع ين تعضاء مجلس بإلدبلة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.2923

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي 

بملؤلخ في 15 تبريل 2015

تقرل تع ين تعضاء مجلس بإلدبلة 

خال2 بلسن بت بملال ة بلأال ة: 

 ,2018 ,2017 ,2016 ,2015 -

2020 ,2019

برشخاص بلطب ع  ن:)

بلحبابي) خالد  بلس د  بلس د)ة()

جديد  بلكائن) عض   بصفأه)ب()

عن بنه)ب()ب:)شالع محمد بلدي لي،)

بلدلبلب ضاء) (00000  7-9 بلرقم:)

بملغرب

بلس د)ة()بلس د بسماع ل بلمل ح)

جديد  بلكائن) عض   بصفأه)ب()

عن بنه)ب()ب:)شالع محمد بلدي لي،)

بلدبلبلب ضاء) (00000  7-9 بلرقم:)

بملغرب

بلمل ح) لبض ة  بلس دة  بلس د)ة()

جديد  بلكائن) عض   بصفأه)ب()

عن بنه)ب()ب:)شالع محمد بلدي لي،)

بلدبلبلب ضاء) (00000  7-9 بلقم:)

بملغرب

برشخاص بملعن ي ن:)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (-

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

دجنبر)2015)تحت لقم)00610213.

789I

م ثقة

 AUTO DISTRIBUTION
MAROC

شركة بملساهمة
لفع لتسما2 بلشركة

م ثقة
70, زنقة ل ب لن زب ية شالع بملقا مة 
 شالع   محمد بلسادس، 20500، 

بلدبلبلب ظاء بملغرب
 AUTO DISTRIBUTION MAROC

شركة بملساهمة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
محمد بلدي لي، بلرقم: 9-7 - 
00000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2923
 بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي
تم) (2016 ماي) (25 في) بملؤلخ 
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 
تي) دلهم«) (30.000.000« قدله)
إلى) دلهم«) (20.000.000« من)
(: طريق) عن  دلهم«) (50.000.000«
تل9اح ت  عال بت) ت   إدماج بحأ اطي 

إصدبل في لتس بملا2.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 18 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2016)تحت لقم)609065.

790I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE COSMYDROP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE COSMYDROP شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية 
بكرض قلعة مك نة - 25200 تنغير 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)313
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 ي ن  ) (01 بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ لتسمالها) (STE COSMYDROP
مقرها) دلهم  عن بن  (150.000
بإلجأماعي زب ية بكرض قلعة مك نة)
(: (2 نت جة  بملغرب  تنغير  (25200  -

ت قف نشاط بلشركة.
زب ية) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
تنغير) (25200 (- بكرض قلعة مك نة)

بملغرب.)
  عين:

�سي) بيت  بسماع ل  بلس د)ة()
بحماد   عن بنه)ب()بل ك)12)لقم)387 
مربكش) (20000 بملحام د) حرف س 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د  بل ثائق)

بملأعلقة بالأصف ة):)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ل  ز) (19 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)292/2022.

791I

ABOU YASSER CONSEIL

- STE ELK.HAM -SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
STE(ELK.HAM -SARL - شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 13’ 

تجزئة بليس’ س دي عبد هللا غ ات’ 
مربكش. مربكش. 20000 مربكش. 

بملغرب..
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.22223

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 20)غشت) بملؤلخ في)
 STE(شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
مبلغ لتسمالها) (- (ELK.HAM -SARL
مقرها) دلهم  عن بن  (10.000
بليس’) تجزئة  (’13 لقم) بإلجأماعي 
مربكش.) غ ات’) هللا  عبد  س دي 
بملغرب.) مربكش.) (20000 مربكش.)
بل ضع ة) تده ل  (-/1 (: (2 نت جة 

بالقأصادية   بملال ة للشركة.
بملنافسة بلشرسة مع بلتفاع) (-/2

بمل بد بال ل ة..
(’13   حدد مقر بلأصف ة ب لقم)
تجزئة بليس’)س دي عبد هللا غ ات’)
مربكش.) (20000 بملغرب.) مربكش.)

بملغرب..)
  عين:

حمشان) ب جمعة  بلس د)ة()
غمات’) ب غربل’) د بل  عن بنه)ب()   
بملغرب.) مربكش.) (20000 مربكش.)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139323.
792I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE NOURA MARA
SERVICES -SARLAU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
 STE NOURA MARA SERVICES
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SARLAU- شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 2’ د بل 

زمربن’ تسلطانت’ مربكش. مربكش. 

20000 مربكش. بملغرب..

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.100785

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل) (2022 غشت) (20 في) بملؤلخ 

ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 

 STE NOURA ذبت بلشريك بل ح د)

مبلغ) (MARA SERVICES -SARLAU

دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

د بل زمربن’) (’2 مقرها بإلجأماعي لقم)

 20000 تسلطانت’)مربكش.)مربكش.)

 -/1 (: (2 نت جة  بملغرب.) مربكش.)

تده ل بل ضع ة بملال ة   بالقأصادية)

للشركة.

بملنافسة بلشرسة بضافة بلى) (-/2

بلتفاع بسعال بمل بد بال ل ة..

لقم) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    

مربكش.) تسلطانت’) زمربن’) د بل  (’2

بملغرب.)20000)مربكش.)بملغرب..)

  عين:

بقاع ن لة   عن بنه)ب() بلس د)ة()

سيبع’) ج الت’) تجزئة  (’208 قم) ل 

بملغرب.) مربكش.) (20000 مربكش.)

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139322.

793I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE VITRALIT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE VITRALIT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 
بلعضم لقم 26 - 20000 مربكش 

بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.57973

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 غشت) (29 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
 10.000« تي من) دلهم«) (590.000«
عن) دلهم«) (600.000« إلى) دلهم«)
دي ن) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)
بلشركة بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139213.
792I

SOFI RIMA

HAL2M GROUP
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SOFI RIMA
صند ق بلبريد 2236 بملدينة 

بلجديدة فاس، 30000، فاس 
بملغرب

HAL2M GROUP شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكاتب 
مالينا طابق 3 م 19 شالع عبد 

بلكريم بنجل ن فاس 30000 فاس 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73751

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (11

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HAL2M GROUP

نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع لحساب بلغير.

مكاتب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

مالينا طابق)3)م)19)شالع عبد بلكريم)

بنجل ن فاس)30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

1.000)حصة) (: بلس د بنس بمل ح)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 72 عن بنه)ب() بمل ح  بنس  بلس د 

تجزئة لياض بلنخ ل طريق بيم زبل)

30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 72 عن بنه)ب() بمل ح  بنس  بلس د 

تجزئة لياض بلنخ ل طريق بيم زبل)

30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (12 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3720.

795I

مسأامنة ت مادير ش.م.م ش. 

MACIDE IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

مسأامنة ت مادير ش.م.م ش. 
حي لعري ش خ عمالة بلشفاء بلطابق 

بلرببع بلناظ ل، 62000، بلناظ ل 
بملغرب

 MACIDE IMPORT EXPORT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 156 
سدلى ملحرة بحدبدن بلناظ ل 
بلناظ ل 62000 بلناظ ل بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.15233

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تح يل) (2022 ماي) (18 بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»156)سدلى ملحرة بحدبدن بلناظ ل)
بملغرب«) بلناظ ل  (62000 بلناظ ل)
بلعر ي) (538 »بلحي بلجديد لقم) إلى)
بلناظ ل) (62000 بلناظ ل) بلناظ ل 

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)06)شتنبر)

2022)تحت لقم)2320.
796I

Auditax Maroc

DUBAI DIGITAL FACTORY
إعالن مأعدد بلقربلبت

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd(Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 20330 Bd(Brahim

 Roudani, Casablanca، 20330،
CASABLANCA Maroc

 DUBAI DIGITAL FACTORY
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: زب ية 

شالع عبد هللا كن ن  شالع تبي جابر 
بلطبري »تسن م بالزب«، بملبنى ت، 
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بلطابق بلسابع، لقم 132. - - طنجة 
بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.127955
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)22)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د) طرف  من  حصة  (1000 ب ع)
حمزب ي محمد كريم لفائدة بلس د)

مربد ب ج بن
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بسأقالة بلس د حمزب ي محمد كريم)
من منصبه كمسير للشركة   تع ين)

بلس د مربد ب ج بن مسيرب للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين بلس د مربد ب ج بن بملق م ب3 
ب 9رج نف ل,) م نأكالد,78210,) زنقة 

فرنسا,)مسيرب للشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257886.

797I

MOORE CASABLANCA

مدتيك
إعالن مأعدد بلقربلبت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION، 20410،
CASABLANCA MAROC
مدت ك »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 72 شالع 
عبد بمل من - 20320 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.210907

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)29)ي ن  )2020

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بإلحاطة) بعد  بلعام،) بلجمع  قرل 
بنديدي) سع د  بلس د  باسأقالة 
 بلس د حاتم بن تحمد من منصبيهما)
كإدبليين،)قب 2 بسأقاالتهما  إعفائها)
فترة) ط لة  تحفظات  تي  د ن  من 
بالسأقاالت) تسري  بملنصب.) ت ليهما 
بنديدي) سعد  بلس د  من  بملقدمة 
تاليخ) من  تحمد  بن  حاتم   بلس د 

بجأماع بلجمع ة بلعم م ة بلعادية
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
بلعادي) بلعام  بالجمع  قرل  مايلي:)
تع ين مديرين جديدين،) هما شركة)
يمثلها) بلتي  (MC II SMART LTD
 MCبنديدي  شركة سعد  بلس د 
بم جب) شركة  TEAM LTD) هي 
بالجأماعي) بملالطي  مقرها  بلقان ن 
 B2 INDUSTRY STREET ه )
 ZONE 5 CENTRA BUSINESS
 DISTRICT QORMI CBD 5030
مالطا) سجل  في  مسجلة  (MALTA
بلس د) يمثلها  (C62025 لقم) تحت 
ثالث سن بت) ملدة  تحمد،) بن  حاتم 
)2020،2021،2022()تنأهي  الياتهم)
في نهاية بالجأماع بلعام بلعادي بلذي)
في) للحكم  (،2023 عام) في  س عقد 

حسابات بلسنة بملال ة)2022 
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)NEANT:)بلذي ينص على)

NEANT(:مايلي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 23 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838757.

798I

MOORE CASABLANCA

مدتيك
إعالن مأعدد بلقربلبت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION، 20410،
CASABLANCA MAROC
مدت ك »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 72 شالع 
عبد بمل من - 20320 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.210907

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)27)ماي)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
يعلن لئيس مجلس بإلدبلة بسأقالة)
من) (MC II SMART LIMITED
من) بعأباًلب  للشركة  كمدير  منصبه 

بل  م
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
يعلن لئيس مجلس بإلدبلة بسأقالة)
منصبه) من  (MC TEAM LIMITED

كمدير للشركة بعأباًلب من بل  م
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)NEANT:)بلذي ينص على)

NEANT(:مايلي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 23 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838755.

799I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

PLATRE & TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE، 40000،
MARRAKECH MAROC

PLATRE & TRAVAUX شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 311 
د بل سربيري بيت ب لير س دي عبد 
هللا غ ات بلح ز 20000 مربكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129239

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PLATRE(&(TRAVAUX
تشغا2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

تأم م بملباني بالجبص
-مقا 2 في بشغا2 بلترم م  بلبناء.

عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)311 
د بل سربيري بيت ب لير س دي عبد)
مربكش) (20000 بلح ز) غ ات  هللا 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلحسين) بله بلي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بللط ف) عبد  بن  سف  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (500 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بله بلي بلحسين عن بنه)ب()
سيبع) (388 لقم) (2 تجزئة تسلطانت)

20000)مربكش بملغرب.
بللط ف) عبد  بن  سف  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بفربن بكفاي بال دبية)

20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بله بلي بلحسين عن بنه)ب()
سيبع) (388 لقم) (2 تجزئة تسلطانت)

20000)مربكش بملغرب
بللط ف) عبد  بن  سف  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بفربن بكفاي بال دبية)

20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139763.
800I
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fiduazizi

TDCM SUD X1
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduazizi
شالع عمر بملخأال حي بلقدس شالع 
عمر بملخأال حي بلقدس، 7000، 

بلع  ن بملغرب
TDCM SUD X1 شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 700 
لقم 538 بلع  ن - 70000 بلع  ن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22629

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (05
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 TDCM(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SUD X1
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

م بد بلبناء.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 70000 (- بلع  ن) (538 لقم) (700

بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: بمعايزة) بلناصر  عبد  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بمعايزة) بلناصر  عبد  بلس د 
حي بلقدس تجزئة بلربحة) عن بنه)ب()

 70000 بلع  ن) (17 لقم) (01 عمالة)

بلع  ن بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بمعايزة) بلناصر  عبد  بلس د 

حي بلقدس تجزئة بلربحة) عن بنه)ب()
 70000 بلع  ن) (17 لقم) (01 عمالة)

بلع  ن بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

10)غشت) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2288/2022.

801I

KAMAR BENOUNA

RC2K INGENIERIE ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32

20160، Casablanca(MAROC

RC2K INGENIERIE ش م م »شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 281 

شالع بملسيرة بلخضربء - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.332561

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)01)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

قرلت بالدبلة تح يل بملقر بالجأماعي)

بلى) شالع بملسيرة بلخضربء) (281 من)

طريقالجديدة) سنتر  بشربق  مجمع 

 25 لقم) مكأب  (30 لقم) بلعمالة 

ليساسفة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)0:)بلذي ينص على مايلي:)

0

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838981.

802I

KAMAR BENOUNA

STE KAMIZA ش م م
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32
20160، Casablanca(MAROC

STE KAMIZA ش م م »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 
M قطاع 5 بلحي بلصناعي شرق 

عين بلسبع - 20590 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.166117
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)25)ي ل  ز)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د) بسأقالة  بالدبلة  قرل مجلس 

محمد بلجدب2 من مهام بلتس ير)
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
تغ ير بلبند بلسادس عشرمن) مايلي:)

بلق بنين)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:16 لقم) بند 

مايلي:)بالدبلة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839025.

803I

KAMAR BENOUNA

STE TRUST TEXTIL
إعالن مأعدد بلقربلبت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 32
20160، Casablanca(MAROC

STE TRUST TEXTIL »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: بلطريق 
110 شالع بلشفشا ني كلم 11.500 

- 20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.392127

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)25)ي ل  ز)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د) بسأقالة  بلعام  بلجمع  قرل 

محمد بلجدب2 من منصب بلتس ير)
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
تغ ير بلبند بلسادس عشرمن) مايلي:)

بلق بنين)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:16 لقم) بند 

مايلي:)بالدبلة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839021.

802I

SOFINACTE

SMS INGENIERIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme(ETAGE، 30000، FES

MAROC
SMS INGENIERIE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي عند 

شركة »ي ل د ميس ل اس  ن آند 
ك نس لأين » مكأب لقم 28 بلطابق 
بلرببع مكاتب بلصفاء طريق صفر  
م الي لش د - 30070 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73993
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SMS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.INGENIERIE
مقا 2) (* (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلترك بات بلكهر9ائ ة

بملعدبت) تجم ع  ع    ُمصِنّ (*

بلكهر9ائ ة.

عند) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

آند) د ميس ل اس  ن  »ي ل  شركة)

بلطابق) (28 »)مكأب لقم) ك نس لأين)
طريق صفر ) بلصفاء) مكاتب  بلرببع 

م الي لش د)-)30070)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د ببربه م  كاك):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د عثمان  قاش):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ببربه م  كاك  بلس د 

 1 210 تجزئة دل لة) عمالة) (3 شقة)

 30020 ز بغة) بلضحى  مجم عة  (L

فاس بملغرب.

عن بنه)ب() عثمان  قاش  بلس د 
إيم زبل) طريق  شالة  شالع  (39 لقم)

30050)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ببربه م  كاك  بلس د 

 1 210 تجزئة دل لة) عمالة) (3 شقة)

 30020 ز بغة) بلضحى  مجم عة  (L

فاس بملغرب

عن بنه)ب() عثمان  قاش  بلس د 
إيم زبل) طريق  شالة  شالع  (39 لقم)

30050)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (29 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2001.

805I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE NOURA MARA
SERVICES -SARLAU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

ABOU YASSER CONSEIL

 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC(N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE NOURA MARA SERVICES

SARLAU- شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 

2’ د بل زمربن’ تسلطانت’ مربكش. 

مربكش. 20000 مربكش. بملغرب..

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.100785

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 31)غشت) بملؤلخ في)

 STE NOURA MARA SERVICES

مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (-SARLAU

محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

د بل زمربن’) (’2 مقرها بإلجأماعي لقم)

 20000 تسلطانت’)مربكش.)مربكش.)
نت جة 12/-)تده ل) بملغرب.) مربكش.)

بل ضع ة بملال ة للشركة.

بملنافسة بلشرسة بخص ص) (-/2

بمل بد بال ل ة..

  عين:

بقاع  ) ن لة  بلس دة  بلس د)ة()
تجزئة جب الت’) (’208 لقم) عن بنه)ب()

مربكش.) (20000 مربكش.) سيبع’)

بملغرب.)كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

(’2 2022) في لقم) غشت) (31 بأاليخ)
لقم) مربكش.) تسلطانت’) د بل زمربن’)

مربكش.) تسلطانت’) زمربن’) د بل  (’2

20000)مربكش.)بملغرب..

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139938.
806I

ABOU YASSER CONSEIL

STE ELK.HAM -SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
STE(ELK.HAM -SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 

13’ تجزئة بليس’ دبئرة بيت ب لير’ 
س دي عبد هللا غ ات’ مربكش. 
مربكش. 20000 مربكش. بملغرب..

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.22223
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 غشت) (31 في) بملؤلخ 
شركة) (STE ELK.HAM -SARL حل)
مبلغ) بملحد دة  بملسؤ ل ة  ذبت 
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
تجزئة) (’13 لقم) بإلجأماعي  مقرها 
س دي عبد) دبئرة بيت ب لير’) بليس’)
 20000 هللا غ ات’)مربكش.)مربكش.)
نت جة 12/-)تده ل) بملغرب.) مربكش.)

بل ضع ة بملال ة للشركة.
بمل بد) في  بلشرسة  بملنافسة  (-/2

بال ل ة..
  عين:

ب جمعة) بلس د  بلس د)ة()
ب كربل’) د بل  عن بنه)ب() حمشان   
مربكش.) (20000 مربكش.) غمات’)

بملغرب.)كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
(’13 2022) في لقم) 31)غشت) بأاليخ)
تجزئة بليس’)دبئرة بيت ب لير’)س دي)
(’13 لقم) مربكش.) غ ات’) هللا  عبد 

تجزئة بليس’)دبئرة بيت ب لير’)س دي)
 20000 مربكش.) غ ات’) هللا  عبد 

مربكش.)بملغرب..
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139937.
807I

MIMOUZA SARL 

IMMO SMINZER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

MIMOUZA SARL
130، زنقة م م زة ب س ج ل، 
20200، بلدبل بلب ضاء بملغرب

IMMO SMINZER شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 130مكرل، 

زنقة م م زة ب س ج ل - 20200 
بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.135787
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 08)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (IMMO SMINZER
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
م م زة) زنقة  130مكرل،) بإلجأماعي)
بلب ضاء) بلدبل  (20200 (- ب س ج ل)
بملغرب نت جة 2):)-بملنافسة بلشديدة,

-مخلفات جائحة ك ل نا,
-)تربجع عدد بلز9ناء......

 130 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
(- ب س ج ل) م م زة  زنقة  مكرل،)

20200)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بسمين  ) بحمد  بلس د)ة()
عبد) شالع  ل 9ا  تجزئة  (8 عن بنه)ب()
بلدبل) (20220 بنفا) ب طالب  بلهادي 
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د   بل ثائق)
بملأعلقة بالأصف ة):)130)مكرل،)زنقة)

م م زة ب س ج ل
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839617.

808I

cabinet el asfari

كولور بالند
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شالع م الي ي سف، 20000، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
ك ل ل بالند شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 
بلحرية بلطابق3بلشقة5 - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557697
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
ك ل ل) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

بالند.
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع بجهزة)

بلكمب  تر   بلهاتف.
زنقة) (10 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 20000  - بلطابق3بلشقة5  بلحرية 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 900 (: ي سف) بالصفري  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 100 (: بلس د بالصفري بملصطفى)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بالصفري ي سف عن بنه)ب()
 20000 ي سف) م الي  63شالع 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بملصطفى) بالصفري  بلس د 
ي سف) م الي  63شالع  عن بنه)ب()

20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بملصطفى) بالصفري  بلس د 
ي سف) م الي  63شالع  عن بنه)ب()

20000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820526.
809I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 DIGITAL SOLUTION &
SYSTEM FACTORY

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صند ق بلبريد 310 بلرئيس ة 
بلرش دية، 52000، بلرش دية 

بملغرب
 DIGITAL(SOLUTION & SYSTEM
FACTORY شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملجم عة 
12 لقم 761 عين بلعاطي 1 )بلطابق 
برل�سي( - 52000 بلرش دية بملغرب.

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
16327

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 DIGITAL(SOLUTION(&(SYSTEM

.FACTORY
مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأك ين بملنهي،)ب ع بلبربمج بملعل مات ة)

  مكأب بلدلبسات.
عن بن بملقر بالجأماعي):)بملجم عة)
12)لقم)761)عين بلعاطي)1))بلطابق)
برل�سي()-)52000)بلرش دية بملغرب..
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د بلكناني ن ل بلدين):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلدين) ن ل  بلكناني  بلس د 
98)شالع ماليشا2 بل  طي) عن بنه)ب()

03200)في�سي فرنســا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلدين) ن ل  بلكناني  بلس د 
98)شالع ماليشا2 بل  طي) عن بنه)ب()

03200)في�سي فرنســا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 26 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1179.
810I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

IHSS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

IHSS شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 
ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : 32 شالع 
عبد بلرح م ب عب د حي بل بزيس - - 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.323861

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2022 ي ن  ) (15 بملؤلخ في)

IHSS)شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة)

ذبت بلشريك بل ح د مبلغ لتسمالها)

مقرها) دلهم  عن بن  (100.000

بلرح م) عبد  شالع  (32 بإلجأماعي)

ب عب د حي بل بزيس)-)-)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب نت جة لأ قف نشاط بلشركة.

  عين:

بل بلزبزي  ) حسن  بلس د)ة()
عن بنه)ب()29)زنقة السين ب ل )-)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

32)شالع) 2022) في) 15)ي ن  ) بأاليخ)

(- (- عبد بلرح م ب عب د حي بل بزيس)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839630.

811I

AMIATIS CONSEIL

 LA BRIOCHE AUX
AMANDES

إعالن مأعدد بلقربلبت

AMIATIS CONSEIL

بقامة بلحديقة ٬بلطابق بلثالث٬ 

مكأب 53 ٬طريق بلر9اط ٬عين 

بلسبع، 20000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 LA BRIOCHE AUX AMANDES

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

مكناس، إقامة بلصفاء II، لقم 117، 

عين بلشق - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.285057

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)15)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
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على) ينص  بلذي  (:01 لقم) قربل 
مايلي:)-)بإلعالن ب فاة بملرح م بلس د)
للبطاقة) بلحامل  بلنصري  محمد 
B213882) بإلشالة إلى) بل طن ة لقم)

بنتهاء) اليأه كمسير  ح د للشركة.
على) ينص  بلذي  (:02 لقم) قربل 
تع ين مسير ح د   جديد) (- مايلي:)
بنهاية) تنأهي  سنة  بحدة  ملدة 
بالجأماع بلعام بلعادي بلذي ينعقد)
على حسابات بلسنة بملال ة بملنته ة في)
بلس د بلحسين) (،2022 ديسمبر) (31
 01/01 مغربي من م بل د) ت بلتهامي،)
بلساكن في بلدبل بلب ضاء،) (،1973  /
إقامة ب الد زيان عمالة ب،)شقة لقم)
21)  بلحامل للبطاقة بل طن ة لقم)

.CB55227
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:15 لقم) بند 

مايلي:)بلتس ير
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839962.
812I

STE FIDUCONFIANCE

HLOBMB GROUP 
إعالن مأعدد بلقربلبت

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
 HLOBMB GROUP »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 3 شالع 
ت غ ز حي بلرياض بلر9اط - 10100 

بلر9اط بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.73689

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)06)تبريل)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تح يل بملقر بإلجأماعي للشركة من)3 
شالع ت غ ز حي بلرياض بلر9اط إلى)

ه ليزب شالع) ببن  بلحالث  زنقة  (122
عال2 بن عبدهللا فاس

على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
تغ ير بالسم بلأجالي للشركة) مايلي:)
 ELITERإلى (HLOBMB GROUP من)

 GROUP
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
برسا�سي) بلقان ن  ص اغة  إعادة 

للشركة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بإلجأماعي  بملقر  تح يل 
بلر9اط) بلرياض  حي  ت غ ز  شالع  (3
122)زنقةبلحالث ببن هليزب شالع) إلى)

عال2 بن عبدهللا فاس
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  بلأجالي  بالسم  تغ ير 
 ELITERإلى (HLOBMB GROUP

 GROUP
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3621.
813I

SAVOIR EXPERT

OPAL PUB
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE، 31000،

SEFROU MAROC
OPAL PUB شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 20 

حي بلنهضة تجزئة بلسق ل ة بنصفال 
صفر  - 31000 صفر  بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3859

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 
باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 OPAL (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.PUB
إلعالن) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأجالية  ما) بملطب ع  بلكأال جات 
شابه ذلك من بلبرمجة  بالستشالبت)

 تنشطة بلكمب  تر برخرى)؛
تعما2 مخألفة)؛

)تجالة.
 20 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
حي بلنهضة تجزئة بلسق ل ة بنصفال)

صفر )-)31000)صفر  بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: هند) فأح ن  بلس دة 

حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() هند  فأح ن  بلس دة 
ستي) بل طاس ين  350زنقة  لقم)
صفر ) (31000 صفر ) مسع دة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() هند  فأح ن  بلس دة 
ستي) بل طاس ين  350زنقة  لقم)
صفر ) (31000 صفر ) مسع دة 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بالبأدبئ ة بصفر  

2022)تحت لقم)526.
812I

zagora(consulting(sarl

BOBLOUH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
لقم119 شالع محمد بلخامس، 

27900، زبك لة بملغرب

BOBLOUH شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ه دى 

تاغبالت زبك لة - 27050 زبك لة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

3597

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2021 ي ل  ز) (07

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BOBLOUH

بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملخألفة.

د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 27050 (- زبك لة) تاغبالت  ه دى 
زبك لة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

500)حصة) (: بلس د  زهرير عزيز)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: عبدهللا) بلس د  زهرير 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عزيز  بلس د  زهرير 

 27050 د بل ه دى تاغبالت زبك لة)
زبك لة بملغرب.

بلس د  زهرير عبدهللا عن بنه)ب()

 27050 د بل ه دى تاغبالت زبك لة)
زبك لة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() عزيز  بلس د  زهرير 

 27050 د بل ه دى تاغبالت زبك لة)
زبك لة بملغرب
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

غشت) (06 بالبأدبئ ة بزبك لة بأاليخ)

2021)تحت لقم)279.

815I

MA GLOBAL CONSULTING

 MA GLOBAL CONSULTING

 BUSINESS ADVISORS &

AUDITORS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING

10 زب ية شالع لندن   زنقة حجاج 

ببن عرطة، 20000، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب

 MA GLOBAL CONSULTING

 BUSINESS(ADVISORS &

AUDITORS شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي إقامة 

فض لة، 111، زب ية شالع عبد 

بمل من   زنقة فان زيالند - 20.000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.122277

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)11)غشت)2022)تم تح يل)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

شالع) زب ية  (،111 فض لة،) »إقامة 

(- زيالند) فان  زنقة  بمل من    عبد 

إلى) بملغرب«) بلب ضاء) بلدبل  (20.000

ن  9 ل) زنقة  لندن    شالع  »زب ية 

إقامة) (،5 لقم) تلطع() ببن  )حجاج 

مريمة،)بلطابق بلرببع)-)20120)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839928.

816I

SOFIDOC

AKERAY TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ير تسم ة بلشركة

SOFIDOC
 BD BIR ANZARANE 21

 MAARIF، 20100، Casablanca
MAROC

AKERAY TRANS شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي 27 شالع 
لالياق ت بلطابق بلخامس - 20200 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تغ ير تسم ة بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
263055

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2021)تم تغ ير) 08)تكأ 9ر) بملؤلخ في)
 AKERAY« من) بلشركة  تسم ة 

.»R2R MEDICAL«(إلى(»TRANS
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 16 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

دجنبر)2021)تحت لقم)802611.
817I

ST2C

RS MODE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4، 90000، TANGER(MAROC
RS MODE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملنطقة 

بلصناع ة بكزناية لقم 310 - 
90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130959

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 RS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MODE

بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

جم ع) بملالبس  تس يق  صناعة    

تصناف برلبسة...

بملنطقة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بلصناع ة بكزناية لقم)310 - 90000 

طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 200 (: بمعمري) محمد  بلس د 

حصة بق مة)200)دلهم للحصة.

200)حصة) (: بلس د شكير ه بلي)

بق مة)200)دلهم للحصة.

بلس د حمادة بلزدلي):)200)حصة)

بق مة)200)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد بمعمري عن بنه)ب()

تجزئة بملجد بل ك)08)بلطابق)03)لقم)

13 90000)طنجة بملغرب.

بلس د شكير ه بلي عن بنه)ب()حي)

بلحدبد زنقة)16)لقم)9 90000)طنجة)

بملغرب.

عن بنه)ب() بلزدلي  حمادة  بلس د 

 17 زنقة) بالنالة  قطاع  مسنانة  حي 

90000)طنجة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د شكير ه بلي عن بنه)ب()حي)

بلحدبد زنقة)16)لقم)9 90000)طنجة)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10860.

818I

cabinet el asfari

سوديميا
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

cabinet el asfari
63 شالع م الي ي سف، 20000، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
س ديم ا شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 121زنقة 
ن لماندي - 20100 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.36737

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 07)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()عبادة)

عبد بملج د كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 29 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839603.
819I

STE AGEFICO SARL

HUELLA SERVICE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شالع عمر بلخ ام بلطابق بلثاني 

لقم 2، 90000، طنجة بملغرب
HUELLA SERVICE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلير 
زنقة ببن طايع بلطابق بر 2 لقم 32 

- 90000 طنجة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.122789

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 25)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (HUELLA SERVICE
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
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طايع) ببن  زنقة  بلير  حي  بإلجأماعي 
بلطابق بر 2 لقم)32 - 90000)طنجة)
لم تحقق بلهدف) (: بملغرب نت جة 2)

بلذي تسست من تجله.
  حدد مقر بلأصف ة ب حي بلير)
 32 زنقة ببن طايع بلطابق بر 2 لقم)

- 90000)طنجة بملغرب.)
  عين:

بلدف ف  ) هبة  بلس د)ة()
ف ال) (51 طريق بملجاهدين) عن بنه)ب()
بملغرب) طنجة  (90000 بلدف ف)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
:)حي بلير) بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

زنقة ببن طايع بلطابق بر 2 لقم)32
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257727.
820I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

 AMLAK PARTNERS SARL
A.U

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شالع يعق ب بملنص ل إقامة 
برنفا2 عمالة ب1 بلطابق بلرببع 
 BD YACOUB بلدبلبلب ضاء -

 EL(MANSOUR(N° 235
 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

بلدبلبلب ضاء بملغرب
 AMLAK PARTNERS SARL A.U
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 زنقة 
ج ن ج ليس بلطابق بلسادس 
حي ك تيي بلدبلبلب ضاء - 20060 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557227

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AMLAK PARTNERS SARL A.U

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.

زنقة) (29 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بلسادس) بلطابق  ج ليس  ج ن 

 20060 (- بلدبلبلب ضاء) ك تيي  حي 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

(: سكيرج) تمين  محمد  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

سكيرج) تمين  محمد  بلس د 

عن بنه)ب()ك لف س تي ف ال)7)بملدينة)

 27182 ن بصر) ب سك لة  بلخضربء)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

سكيرج) تمين  محمد  بلس د 

عن بنه)ب()ك لف س تي ف ال)7)بملدينة)

 27182 ن بصر) ب سك لة  بلخضربء)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820120.

821I

SOUHAL CONSULTING

 CLINIQUE LE GRAND
MAGHREB

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CLINIQUE LE GRAND

MAGHREB شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 15 شالع 

سرجنت لفت جليز مربكش - 20000 

مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129221

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (22

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 CLINIQUE LE GRAND (:

.MAGHREB

بسأغال2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مؤسسة صح ة.

15)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

سرجنت لفت جليز مربكش)-)20000 

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 329 (: بل لكي) ببربه م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 329 (: بل لكي) بمبالك  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلحسين مرف ق):)90)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

محم د) فأحي  ي سف  بلس د 
عثمان):)150)حصة بق مة)100)دلهم)

للحصة.
 60 (: بسالم) بلسالم  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 22 (: بلفض لي) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ببربه م بل لكي عن بنه)ب()
زنقة لحا2 بن بحمد عمالة)36)بلشقة)
مربكش) (20000 مربكش) جليز  (13

بملغرب.
عن بنه)ب() بل لكي  بمبالك  بلس د 

فرنسا)95200)فرنسا فرنسا.
بلس د بلحسين مرف ق عن بنه)ب()

فرنسا)78190)فرنسا فرنسا.
محم د) فأحي  ي سف  بلس د 
 95200 فرنسا) عن بنه)ب() عثمان 

فرنسا فرنسا.
بسالم) بلسالم  عبد  بلس د 
بل حدة) حي  (552 لقم) عن بنه)ب()

 لزبزبت)25000) لزبزبت بملغرب.
بلس د ي سف بلفض لي عن بنه)ب()
زنقة لحا2 بن بحمد عمالة)36)بلشقة)
مربكش) (20000 مربكش) جليز  (13

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بل لكي  بمبالك  بلس د 

فرنسا)95200)فرنسا فرنسا
بسالم) بلسالم  عبد  بلس د 
بل حدة) حي  (552 لقم) عن بنه)ب()

 لزبزبت)25000) لزبزبت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139762.
822I

CABINET ESSADKIA

AUTO ESPACE 93
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
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maroc
AUTO(ESPACE 93 شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي ملأقى 
طريق تاف غالت   بلزنقة 07 لقم 20 
حي بلنخلة - 65250 بلع  ن س دي 

مل ك بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.1231

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 21)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ لتسمالها) (AUTO ESPACE 93
مقرها) دلهم  عن بن  (500.000
تاف غالت) طريق  ملأقى  بإلجأماعي 
(- بلنخلة) حي  (20 لقم) (07 بلزنقة)   
65250)بلع  ن س دي مل ك بملغرب)

نت جة 2):)عدم تفاهم بلشركاء.
ملأقى) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
طريق تاف غالت   بلزنقة)07)لقم)20 
بلع  ن س دي) (65250 (- حي بلنخلة)

مل ك بملغرب.)
  عين:

عمربني  ) صباح  بلس د)ة()
لقم) ن  بل ك  ملحلة  ًََظهر  عن بنه)ب()
60000) جدة بملغرب كمصفي)  206

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بأا ليرت بأاليخ)13)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)306.
823I

STE A. AMEUR PLATATION SARL AU

 STE A.AMEUR
PLANTATION SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 STE(A. AMEUR(PLATATION
SARL AU

د بل بمسكرين غ اثة بلغر9 ة تازة 
د بل بمسكرين غ اثة بلغر9 ة تازة، 

35000، تازة بملغرب
 STE A.AMEUR PLANTATION
SARL AU شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بمسكرين غ اثة بلغر9 ة تازة تازة 
35000 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6703

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (05
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 A.AMEUR PLANTATION SARL

.AU
تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملخألفة   بلبناء)
بلتشجير

بملحدبثات.
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تازة) تازة  بلغر9 ة  غ اثة  بمسكرين 

35000)تازة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عامر برطا2):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عامر برطا2 عن بنه)ب()د بل)
بمسكرين غ اثة بلغر9 ة تازة)35000 

تازة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عامر برطا2 عن بنه)ب()د بل)
بمسكرين غ اثة بلغر9 ة تازة)35000 

تازة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)229.
822I

إئأمان ات بلدلي ش

Société LARA DESIGN
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

إئأمان ات بلدلي ش
شالع عال2 بن عبد هللا لقم 28 ص 
ب 682، 92000، بلعربئش بملغرب
Société LARA DESIGN شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلقاهرة لقم 20 - 92000 بلعربئش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
7135

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Société LARA DESIGN
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

بملفر شات  بالقمشة  بلديك ل.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلعربئش) (92000  -  20 بلقاهرة لقم)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ياسين) بلقجعي  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

ياسين عن بنه)ب() بلقجعي  بلس د 
 92000 بلقاهرة) شالع  (10 لقم)

بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ياسين عن بنه)ب() بلقجعي  بلس د 
 92000 بلقاهرة) شالع  (10 لقم)

بلعربئش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بالعربئش  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1037.

825I

karama conseil

 STE RAMA HABIEMENT 
)RAMA-HAB( SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
 STE RAMA HABIEMENT 

RAMA-HAB( SARL( شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلقطعة 
لقم 12 بلطابق بال 2 بملنطقة 

بلصناع ة عين ببلشقف فاس - 
30000 فاس بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72025

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

RAMA HABIEMENT (RAMA-

.HAB( SARL

غرض بلشركة بإيجاز):)بلخ اطة)/

بالسأيربد  بلأصدير.

بلقطعة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)

بملنطقة) بال 2  بلطابق  (12 لقم)

(- فاس) ببلشقف  عين  بلصناع ة 

30000)فاس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (500 (: بلس د لش د ط ك)

بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (500 (: بلس د هشام مل ح)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د لش د ط ك عن بنه)ب()لقم)

 1 زنقة بملهدي بملن عي حي طالق) (55

فاس)30000)فاس بملغرب.

بلس د هشام مل ح عن بنه)ب()لقم)

طريق) (2 بلشقة) بلكرنك  زنقة  (315

فاس) (30000 فاس) بلشقف  عين 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د لش د ط ك عن بنه)ب()لقم)

 1 زنقة بملهدي بملن عي حي طالق) (55

فاس)30000)فاس بملغرب

بلس د هشام مل ح عن بنه)ب()لقم)

طريق) (2 بلشقة) بلكرنك  زنقة  (315

فاس) (30000 فاس) بلشقف  عين 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2039/2022.

826I

karama conseil

 STE MAJDOULINE AUTO
SARL-AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

karama conseil
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس 
لقم 33 بلشقة لقم 1 زنقة بسامة 
ببن زيد شالع بلجيش بمللكي فاس، 

30000، فاس بملغرب
STE MAJDOULINE AUTO SARL-
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 29 
تجزئة بملنظر بملحل 3 عين قاد س 

فاس - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72023

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MAJDOULINE AUTO SARL-AU
م كان كي) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلقديمة) بلس البت  غ ال  قطع  /ب ع 

-بالسأيربد   بلأصدير.
 29 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
قاد س) عين  (3 بملحل) بملنظر  تجزئة 

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلربجي) زكرياء) بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلربجي  زكرياء) بلس د 
ظهر) بنسلمان  حي  بلغازي  زنقة  (83
بلخميس فاس)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلربجي  زكرياء) بلس د 
ظهر) بنسلمان  حي  بلغازي  زنقة  (83

بلخميس فاس)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2037/2022.
827I

PLAYA AZUL

 STE SERVICE AUTO EL ASRI
SARL AU

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier(hey(ennahda
 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، بملر�سى بملغرب
 STE SERVICE AUTO EL ASRI
SARL AU شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بل حدة تجزئة بملسيرة بلخضربء 
بلشطر بلثالث لقم 592 بملر�سى 
بلع  ن بملر�سى 70002 بملر�سى 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23115
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SERVICE AUTO EL ASRI SARL

.AU

بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
غس ل) بلس البت  بجزبء) ب ع  بلعامة 

 تشح م بلس البت.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلخضربء) بملسيرة  تجزئة  بل حدة 
بملر�سى) (592 لقم) بلثالث  بلشطر 
بملر�سى) (70002 بملر�سى) بلع  ن 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ياسين بلعسري):)100.000 
دلهم) (100.000 بق مة) حصة 

للحصة.
بلس د ياسين بلعسري):)100.000 

بق مة)100.000)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د ياسين بلعسري عن بنه)ب()
حي بل حدة تجزئة بملسيرة بلخضربء)
بملر�سى) (592 لقم) بلثالث  بلشطر 

بلع  ن)70002)بملر�سى بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د ياسين بلعسري عن بنه)ب()
حي بل حدة تجزئة بملسيرة بلخضربء)
بملر�سى) (592 لقم) بلثالث  بلشطر 

بلع  ن)70002)بملر�سى بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2860.

828I

N2M CONSEIL-SARL

H-RAF
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
H-RAF شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي عبد 
بمل من بني بنصال بملركز - 62000 

بلناض ل بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.22205

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 ي ل  ز) (05 في) بملؤلخ 
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (H-RAF حل)
محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
بمل من) عبد  حي  بإلجأماعي  مقرها 
بلناض ل) (62000 (- بني بنصال بملركز)
من) بلغرض  النتهاء) نت جة  بملغرب 

بلشركة.
  عين:

بلس د)ة()محمد بشرف بملسع دي)
  عن بنه)ب()بلزنقة)118)لقم)13)لعري)
بملغرب) بلناض ل  (62000 بلش خ)

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
2022) في حي عبد) 05)ي ل  ز) بأاليخ)
 62000 (- بملركز) بنصال  بني  بمل من 

بلناض ل بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)20)شتنبر)

2022)تحت لقم)2212.

829I

ANADIF CONSEILS

CARNIFOOD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ANADIF CONSEILS
 166LOT(CHAHDIA 2ème
 étage(EL(OULFA، 20220،

CASABLANCA MAROC
CARNIFOOD شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي إقامة 

كاليس عمالة 9 شالع بلعرعال طابق 
2 شقة 17 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
552017

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CARNIFOOD
إعدبد) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تقديم   إلسا2 بل جبات بلسريعة)
-)مم ن حفالت)

-)تنض م برحدبث.
إقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع بلعرعال طابق) (9 كاليس عمالة)
بلدبل بلب ضاء) (20000  -  17 شقة) (2

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 250 (: بنيس) بلعزيز  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د ي سف لز قي):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
250)حصة) (: بلس دة مريم نجمي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة سام ة بمزيل):)250)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عبد بلعزيز بنيس عن بنه)ب()
لساسفة) (82 لقم) بلل م ن  تجزئة 

20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() لز قي  ي سف  بلس د 
 28 ف ال) بلل م ن  تجزئة  ليساسفة 

20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() نجمي  مريم  بلس دة 
 2 طابق) (7 زنقة) (19 بقامة تائبة لقم)
بلدبل) (20200 تجزئة باشك ) (6 شقة)

بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() بمزيل  سام ة  بلس دة 
 20130  5 ف ال) تالكة  تجزئة  ل د 

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عبد بلعزيز بنيس عن بنه)ب()
لساسفة) (82 لقم) بلل م ن  تجزئة 

20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
عن بنه)ب() لز قي  ي سف  بلس د 
 28 ف ال) بلل م ن  تجزئة  ليساسفة 

20232)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)836022.

830I

ANADIF CONSEILS

CS SECURITE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ANADIF CONSEILS
166 إقامة بلشهدية بلطابق بلثاني، 

برلفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

CS SECURITE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي ملأقى 

شالع اللة بل اق ت   شالع 
بلعرعالإقامة كاليس لقم 9 بلطابق 

بلرببع لقم 17 - 20250 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
555267

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 CS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SECURITE

م لد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
برجهزة  تكن ل ج ا)  مركب 

بملعل مات  بلحل 2 برمن ة
برمن) تنظمة  ترك ب  ص انة 

بإللكتر ن ة
تكن ل ج ا) هندسة  تعما2 

بملعل مات
بسأيربد  تصدير  ح ازة)
بملنأجات  بملعدبت)  تس يق  تأجير 

بإللكتر ن ة.
(: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع) بل اق ت    اللة  شالع  ملأقى 
بلطابق) (9 لقم) كاليس  بلعرعالإقامة 
بلرببع لقم)17 - 20250)بلدبل بلب ضاء)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: بلس د علي لز قي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() لز قي  علي  بلس د 
 28 ف ال) بلل م ن  تجزئة  ليساسفة 

20190)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لز قي  علي  بلس د 
 28 ف ال) بلل م ن  تجزئة  ليساسفة 

20190)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 13 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.
831I

MOGADOR GESTION

ELKOUDIYA VERT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19538

ELKOUDIYA VERT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلعساكرية ب الد عي�سى جماعة   
ق ادة تفأاشت - 22000 بلص يرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6353

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ELKOUDIYA VERT
كربء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

برماكن بلعم م ة
-)مقا 2 في بالشغا2   م بد بلبناء

-)تاجر.
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
جماعة  ) عي�سى  ب الد  بلعساكرية 
بلص يرة) (22000 (- تفأاشت) ق ادة 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د بلخضير ب لسان)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بلخضير ب لسان عن بنه)ب()
 22000 تفأاشت) جماعة  مركز   

بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلخضير ب لسان عن بنه)ب()
 22000 تفأاشت) جماعة  مركز   

بلص يرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)30)شتنبر)

2022)تحت لقم)379/2022.

832I

YF CONSULTING-SERVICES

J.E.A TRAV
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE(ABOU(TAMAM
 , BUREAU(N° 04، 14000،

KENITRA MAROC
J.E.A TRAV شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 زنقة 
عمر ببن بلعاص إقامة إسماع ل 
مكأب لقم 2 بلقن طرة. - 12000 

بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66809

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 J.E.A (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRAV
ب ع  ) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
نقل) بالأقس ط،) بلبناء) م بد  شربء)
تشغا2) بلبناء)   تشغا2  بلبضائع،)

مخألفة..
زنقة) (27 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
إسماع ل) إقامة  بلعاص  ببن  عمر 
 12000 (- بلقن طرة.) (2 لقم) مكأب 

بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلع ينة) جما2  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلع ينة  جما2  بلس د 
بملغرب بلعربي ف2)لقم)67)بلقن طرة.)

12000)بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلع ينة  جما2  بلس د 
بملغرب بلعربي ف2)لقم)67)بلقن طرة.)

12000)بلقن طرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92792.
833I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

ايمن بيرو
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU
 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
بيمن بير  شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 697 
مسيرة 1 ت بلطابق بال 2 مربكش - 

20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129291

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
بيمن) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بير .
بستربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ته ئة) ديك ل    بملكاتب،تاجر،) بثاث 

بملكاتب..
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)697 
(- مربكش) بال 2  بلطابق  ت  (1 مسيرة)

20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بنمزهر) هشام  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 1.000 (: بنمزهر) هشام  بلس د 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بنمزهر  هشام  بلس د 
بملسيرة)1)ت لقم)382)مربكش)20000 

مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بنمزهر  لمزي  بلس د 
 382 لقم) تلف  حرف  (1 بملسيرة)

مربكش)20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120050.

832I

HORICOM

SOSTECO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

SOSTECO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة
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 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 
لقم 1 تجزئة لقم 2 تجزئة سلمى - 

50000 مكناس بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.56853

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلعزيز) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
بجأماع ة) حصة  (3.000 بلب عامي)
من تصل)3.000)حصة لفائدة بلس د)
)ة()محمد بلب عامي بأاليخ)15)شتنبر)

.2022
مصطفى) )ة() بلس د) تف يت 
بجأماع ة) حصة  (3.000 بلب عامي)
من تصل)3.000)حصة لفائدة بلس د)
)ة()صفاء)بلب عامي بأاليخ)15)شتنبر)

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3632.
835I

NEOCOMPTADUNORD

FLUID CONCEPT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

FLUID CONCEPT شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
بلفرببي لقم 9 بلطابق برل�سي - 

90000 طنجة بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.19023

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تح يل) 18)تبريل) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بلطابق برل�سي) (9 »زنقة بلفرببي لقم)
 10« إلى) بملغرب«) طنجة  (90000  -
بلطابق برل�سي زنقة بب  بكر بلربزي)

طنجة)-)90000)طنجة بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)258003.
836I

STE CECONA SARL

ZAHRA PLASTIQUE THREE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 ZAHRA PLASTIQUE THREE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي جعدبل 
حي جعدبل 62000 بلناظ ل بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22033
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()لض بن بل اسمي)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (300
500)حصة لفائدة بلس د))ة()سع د)

بل اسمي بأاليخ)26)شتنبر)2022.
تف يت بلس د))ة()بحمد بل اسمي)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (300
500)حصة لفائدة بلس د))ة()سع د)

بل اسمي بأاليخ)05)تكأ 9ر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2271.
837I

KAP CONSEIL

لجونس كنسبت امو
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
لج نس كنسبت بم  شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي يعق ب 

بملنص ل بالميرة مكأب بلطابق بلثاني 
21 بي�سي ك ليز مربكش - 2000 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

125875
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)لج نس)

كنسبت بم .
:)بملعامالت) غرض بلشركة بإيجاز)
بلعقالية  بلأجالية،) إدبلة)
بملمألكات،) 9 ع) بإليجالبت،) إدبلة 
بلأجالية  نقلها،) جم ع) برعما2 
ت ) مباشر  بشكل  بملأعلقة  برنشطة 
غير مباشر بالغرض بالجأماعي بملحدد)
على هذب بلنح .)بإلنشاء) بالسأح بذ)
بملؤسسات) لجم ع  بلحرة   بإلدبلة 
بلأجالية  بل كاالت بلعقالية  غيرها،)
بلتي) بملباني  جم ع  شربء) ت    تأجير 
من) شكل  بأي  بسأخدبمها  يمكن 

برشكا2 لغرض بلشركة.
يعق ب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملنص ل بالميرة مكأب بلطابق بلثاني)
 2000 (- مربكش) ك ليز  بي�سي  (21

مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 FLORA VICTORIA بلس دة)
 100 حصة بق مة) (GUEDES( :( 500

دلهم للحصة.
 JACQUOT بلس دة)
بق مة) حصة  (ANNABELLE( :( 500

100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

 FLORA VICTORIA بلس دة)
 RIVER PALM B()عن بنه)ب(GUEDES
مربكش) (11 MARRAKECH 20000

بملغرب.
 JACQUOT بلس دة)
 RUE,  6 عن بنه)ب() (ANNABELLE
 MOLIERE 86530 NAINTRE
FRANCE 86530 NAINTRE)فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 FLORA VICTORIA بلس دة)
 RIVER PALM B()عن بنه)ب(GUEDES
 11 MARRAKECH 20000 RIVER
PALM B 11 MARRAKECH)بملغرب

 JACQUOT بلس دة)
 RUE,  6 عن بنه)ب() (ANNABELLE
 MOLIERE 86530 NAINTRE
FRANCE 86530 NAINTRE)فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ماي) (27 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)136197.
838I

STE FIPARK

STE LIEN DES SAVEURS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 22

 AIN(SMEN(FES، 30000، FES
MAROC

STE LIEN DES SAVEURS شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 22 شالع 
سان ل يس ب بلطابق 3 لقم 22 - 

30000 فاس بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.26397

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 17)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

ب شيبة جال2 كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5265.
839I

STE MASKRANE TRAV SARL AU

 STE MASKRANE TRAV SARL
AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

STE MASKRANE TRAV SARL AU
د بل بلقبة غ اثة بلغر9 ة  بد بمل ل 

تازة، 35000، تازة بملغرب
 STE MASKRANE TRAV SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلقبة غ اثة بلغر9 ة  بد بمل ل تازة - 
35000 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6681

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MASKRANE TRAV SARL AU
برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة   بلبناء
برشغا2 بلغاب ية

بملحدثات.
عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل بلقبة)
غ اثة بلغر9 ة  بد بمل ل تازة)-)35000 

تازة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بش يبة) عال2  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بش يبة  عال2  بلس د 

د بل بلقبة غ اثة بلغر9 ة تازة)35000 

تازة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بش يبة  عال2  بلس د 

د بل بلقبة غ اثة بلغر9 ة تازة)35000 

تازة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (09 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)232.

820I

STE FIPARK

STE LIEN DES SAVEURS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 22

 AIN(SMEN(FES، 30000، FES

MAROC

STE LIEN DES SAVEURS شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع سان 

ل يس ب بلطابق 3 لقم 22 - 30000 

فاس بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.26397

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (17 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

لبحر) نجاة  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (100

100)حصة لفائدة بلس د))ة()بل اس)

بل  سفي بأاليخ)17)شتنبر)2022.

بل هاب) عبد  )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (60 بلة)

جال2) )ة() بلس د) لفائدة  حصة  (60

ب شيبة بأاليخ)17)شتنبر)2022.

هاهاتي) زكرياء) )ة() تف يت بلس د)
 10 تصل) من  بجأماع ة  حصة  (10
جال2) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

ب شيبة بأاليخ)17)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5265.
821I

STE S.A AGLA BATIMENTS SARL 

 STE S.A AGLA BATIMENTS
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

STE S.A AGLA BATIMENTS SARL
د بل بملطاحن غ اثة بلغر9 ة  بد 
بمل ل تازة د بل بملطاحن غ اثة 

بلغر9 ة  بد بمل ل تازة، 35000، تازة 
بملغرب

 STE S.A AGLA BATIMENTS SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بملطاحن غ اثة بلغر9 ة  بد بمل ل 
تازة - 35000 تازة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6679

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (18
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.S.A AGLA BATIMENTS SARL
بالشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة  بلبناء
)بالشغا2 بلغاب ية

بملحدثات.
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملطاحن غ اثة بلغر9 ة  بد بمل ل تازة)

- 35000)تازة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلس د عبد بالله بلصغير)
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د ي سف زليق):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلصغير) بالله  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()د بل بملطاحن غ اثة بلغر9 ة)

 بد بمل ل)35000)تازة بملغرب.
عن بنه)ب() زليق  ي سف  بلس د 
د بل بمسكرين غ اثة بلغر9 ة)35000 

تازة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلصغير) بالله  عبد  بلس د 
غ اثة) بملطاحن  د بل  عن بنه)ب()
بلغر9 ة  بد بمل ل)35000)تازة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (09 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)231.

822I

MD NOUR

SOYABITRA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SOYABITRA
fes، 30000، fes(MAROC

SOYABITRA شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مأجر لقم 
1  الد معال بالندلس عين بلشقف 

فاس - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72021

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOYABITRA
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة
تجالة

تاجر بالت بلبناء.
عن بن بملقر بالجأماعي):)مأجر لقم)
بلشقف) عين  بالندلس  معال  1) الد 

فاس)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 500.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 5.000 (: عزيز) لبع  ي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() عزيز  لبع  ي  بلس د 
12)تجزئة) بقامة بلير عمالة د بلشقة)
 30000 فاس) بيم زبل  بملسفر طريق 

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عزيز  لبع  ي  بلس د 
12)تجزئة) بقامة بلير عمالة د بلشقة)
 30000 فاس) بيم زبل  بملسفر طريق 

فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2033.
823I

MD NOUR

 CASTLE CONTRACTORS
INC

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تغ ير نشاط بلشركة

CASTLE CONTRACTORS INC
fes، 30000، fes(MAROC

 CASTLE CONTRACTORS INC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي لقم 1213 
حي بلجديد ز بغة فاس - 30000 

فاس بملغرب.
تغ ير نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.67221

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تغ ير) (2022 شتنبر) (23 بملؤلخ في)

نشاط بلشركة من)»تعما2 مخألفة
تجالة

»تعما2) إلى) تصدير«) بسأيربد   
مخألفة

مساح بلكم ات
مكأب دلبسة بملسح  بلبحث«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2073/022.
822I

Sonrisa

 SOCIETE SIJILMASSA DE
SECURITE ET SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
تف يت حصص

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE SIJILMASSA DE
SECURITE ET SERVICES شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 31 
قصر تا ليرت مدغرة بلرش دية - 

52000 بلرش دية بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.9583

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
ب حم ) لش د  )ة() بلس د) تف يت 
 100 حصة بجأماع ة من تصل) (50
بمحمد بن) )ة() حصة لفائدة بلس د)

 ببي بأاليخ)15)غشت)2022.

ب حم ) لش د  )ة() بلس د) تف يت 
 100 حصة بجأماع ة من تصل) (50
حصة لفائدة بلس د))ة()ي سف بيت)

بلطالب بأاليخ)15)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 08 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)801/2022.
825I

Sonrisa

 SOCIETE SIJILMASSA DE
SECURITE ET SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تع ين مسير جديد للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE SIJILMASSA DE
SECURITE ET SERVICES شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 31 
قصر تا ليرت مدغرة بلرش دية - 

52000 بلرش دية بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.9583

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 15)غشت) بملؤلخ في)
بن) بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

 ببي بمحمد كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 08 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)801/2022.
826I

Sonrisa

 SOCIETE SIJILMASSA DE
SECURITE ET SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng
 errachidia، 52000، Errachidia

Maroc
 SOCIETE SIJILMASSA DE

SECURITE ET SERVICES شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
  عن بن مقرها بالجأماعي لقم 31 
قصر تا ليرت مدغرة بلرش دية - 

52000 بلرش دية.
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.9583

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)15)غشت)2022)تم تح يل)
بلشكل بلقان ني للشركة من)»شركة)
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)
»شركة ذبت بملسؤ ل ة) إلى) بل ح د«)

بملحد دة«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 08 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)801/2022.
827I

EXTRA COMPT

ELECTRO MJID
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

EXTRA COMPT
 SECTEUR(A(RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE، 50020، MEKNES
MAROC

ELECTRO MJID شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 20 زنقة 

برمير غبد بلقادل ممر جل ل مأجر 19 
- 50000 مكناس بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.20675

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 27)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

ب مقيس مهدي كمسير آخر
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تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3617.
828I

CORPORATE AUDIT GROUP

MALL BUREAU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
225, شالع عبد بمل من، بلطابق 

بلخامس، لقم 22، 20000، 
casablanca maroc

MALL BUREAU شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي بان لبم ك 
بل ك 2 عمالة إ بلرقم 3 بلبرن �سي - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.528815

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 29)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (MALL BUREAU
مقرها) دلهم  عن بن  (20.000
عمالة) (2 بإلجأماعي بان لبم ك بل ك)
بلدبل) (20000 (- بلبرن �سي) (3 إ بلرقم)
يبدت) لم  (: بملغرب نت جة 2) بلب ضاء)

بلنشاط بعد.
  حدد مقر بلأصف ة ب بان لبم ك)
(- بلبرن �سي) (3 2)عمالة إ بلرقم) بل ك)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بلبصري  ) طالق  بلس د)ة()
شالع) ب   عمالة  (31 شقة) عن بنه)ب()
بلب ضاء) بلدبل  (20000 بلشفشا ني)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د   بل ثائق)
بملأعلقة بالأصف ة):)بان لبم ك بل ك)
بلدبل) بلبرن �سي  (3 بلرقم) إ  عمالة  (2

بلب ضاء

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 12 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837211.

829I

SOCIETE MEDAFCO CONSULTING

 SOCIETE KARNORTE
IMMOBILIERE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 SOCIETE MEDAFCO
CONSULTING

 AL(IRFANE 2 GH4 IMMEUBLE
 47 N° 20 - TANGER(TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 SOCIETE KARNORTE

IMMOBILIERE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 12 شالع 
خالد بن بل ل د بلطابق بلثالث لقم 
08 - طنجة - 90000 طنجة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130825

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIETE KARNORTE (:

.IMMOBILIERE
بالنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلعقالي،)شربء) 9 ع   كربء)بملمألكات)

بملنق لة  غير بملنق لة.
12)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
خالد بن بل ل د بلطابق بلثالث لقم)

08)-)طنجة)-)90000)طنجة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلزهرة) بلنادي  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بلنادي بلزهرة عن بنه)ب()
15)شالع بملصلى بقامة بلسالم طابق)
طنجة) (90000 طنجة) (92 شقة) (1

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلس د كرماص زكرياء)
بلعشاق) شالع  بديس ا  بقامة  (22
 90000 طنجة) (8 لقم) (2 بلطابق)

طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257789.
850I

SOCIETE MIXTE SCHOOL 

MIXTE SCHOOL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SOCIETE MIXTE SCHOOL
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES، 30000، FES(MAROC
MIXTE SCHOOL شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 53 
جزئة محمد حي بملرجة  بد فاس - 

30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73967

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 MIXTE(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SCHOOL
مؤسسة) (: غرض بلشركة بإيجاز)

للأعل م برسا�سي  ر لي.
 53 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
(- بملرجة  بد فاس) جزئة محمد حي 

30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: نب ل) قشا�سي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: نب ل) قشا�سي  بلس د 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() نب ل  قشا�سي  بلس د 
جزئة محمد حي بملرجة  بد) (53 لقم)

فاس)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() نب ل  قشا�سي  بلس د 
جزئة محمد حي بملرجة  بد) (53 لقم)

فاس)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3972.

851I

SOCIETE EXTRA LANE TRANS SARL

 STE EXTRA LANE TRANS
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تف يت حصص

 SOCIETE EXTRA LANE TRANS
SARL

لقم 725 مرجان 2 مكناس، 
50000، مكناس بملغرب

 STE EXTRA LANE TRANS SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 725 
مرجان 2 مكناس - 50000 مكناس 

بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.52073

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (05 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
محمد بن بابا) )ة() تف يت بلس د)
250)حصة بجأماع ة من تصل)500 
حصة لفائدة بلس د))ة()هند بن بابا)

بأاليخ)05)غشت)2022.
محمد بن بابا) )ة() تف يت بلس د)
250)حصة بجأماع ة من تصل)500 
حصة لفائدة بلس د))ة()عبدبلغني بن)

بابا بأاليخ)05)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
غشت) (15 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2950.
852I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

 ECOLE MARQUISE DE
SEVIGNE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تع ين مسير جديد للشركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL
SARL AU

بلحسني  لزبزبت) بلحي  (182 لقم)
بلحسني  لزبزبت،) بلحي  (182 لقم)

25003،) لزبزبت بملغرب
 ECOLE MARQUISE DE
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (SEVIGNE

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
شالع) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
(- بلكريم) عبد  بن  بلطاهر  م الي 

25000) لزبزبت بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.9539

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تم تع ين) 15)شتنبر) بملؤلخ في)
بيت) بلس د)ة() للشركة  مسير جديد 

ناصر سناء)كمسير  ح د

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب لزبزبت بأاليخ)26)شتنبر)

2022)تحت لقم)381.
853I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

بولي ميناج
إعالن مأعدد بلقربلبت

.sté. fidev(SARL - A.U
مكناس - 298 بدي ل بجدبد ببني 
بمحمد، 50000، مكناس بملغرب

ب لي م ناج »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: عمالة 
20 – إقامة شك ب، مأجر لقم 

1– شالع بلنصر - 50000 مكناس 
بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.38775
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)18)ي ن  )2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:2/1 لقم) قربل 
بلصح ة) بلحالة  معاينة  مايلي:)
بلشريك) بلقان ني–) للمسير-بل ح د 
ب. .ت.:) بحجاجن  محمد  بلس د 

26.731)دب2
على) ينص  بلذي  (:2/2 لقم) قربل 
للمسير- ط ع ة  بسأقالة  مايلي:)
بلس د) بلشريك  بلقان ني–) بل ح د 
 26.731 ب. .ت.:) بحجاجن  محمد 
 18 ببأدبءب من ي مه بلخميس) دب2،)

ي ن  )2022)  ذلك مع ببربءه
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:2/1 لقم) بند 
بلس د) لفائدة  باملجان  هبة  مايلي:)
 552.829 ب. .ت.:) بحجاجن  لش د 
 100,00 ق متها) ح.إ.) (720 (2 دب2،)
بلس د) طرف  من  لل بحدة،) دلهم 
 26.731 ب. .ت.:) بحجاجن  محمد 
دب2 2)20)ح.إ.،)بلس د منير بحجاجن)
280)ح.إ.،) 560.980)دب2 2) ب.ت. .)
ب.ت. .) بحجاجن  نادية  بلس دة 

669.320)دب2 2)120)ح.إ.،)  بلس دة)

 753.628 فاطمة بحجاجن ب.ت. .)

سناء) بلس دة  ح.إ.،) (120 (2 دب2 

دب2 2) (791.767 بحجاجن ب.ت. .)

120)ح.إ.

على) ينص  بلذي  (:2/2 لقم) بند 

مايلي:)تغ ير بلشكل بلقان ني للشركة)

من ش.م.م.)بلى ش.م.م.)–)ش. .

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (15 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3329.

852I

SOFINACTE

HIGHLAND EVENTS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme(ETAGE، 30000، FES

MAROC

HIGHLAND EVENTS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بإلسماعل ة لقم 30 زنقة بير  

بلزه ل 1 - 30012 فاس بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.56617

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 12)شتنبر) بملؤلخ في)

بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بملدغري سع د كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (16 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2882.

855I

SIPOC DATA

SIPOC DATA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SIPOC DATA
زنقة بلحرية لقم 10 بلطابق لقم 
3 بلشقة لقم 5 بلدبل بلب ضاء، 
20120، بلدبل بلب ضاء بملغرب

SIPOC DATA شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 
بلحرية بلطابق 3 بلشقة لقم 5 بلدبل 

بلب ضاء 20120 بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557263

 07 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SIPOC(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.DATA
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلرقمي) بلأح 2  في  بالستشالبت 
 بإلدبلة  بالستربت ج ة  هندسة)

بلأدليب.
زنقة) (10 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بلحرية بلطابق)3)بلشقة لقم)5)بلدبل)
بلب ضاء) بلدبل  (20120 بلب ضاء)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د محمد بلعريبي):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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عن بنه)ب() بلعريبي  محمد  بلس د 
 9 بلشقة) (2 52)ممر بلل م ن بلطابق)
20250)بلدبل) تجزئة بلس سن ع/س)

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلعريبي  محمد  بلس د 
 9 بلشقة) (2 52)ممر بلل م ن بلطابق)
20250)بلدبل) تجزئة بلس سن ع/س)

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820027.

856I

م ثقة

 AUTODISTRIBUTION
MAROC

تع ين لئيس مجلس بإلدبلة

م ثقة
70, زنقة ل ب لن زب ية شالع بملقا مة 
 شالع   محمد بلسادس، 20500، 

بلدبلبلب ظاء بملغرب
 AUTODISTRIBUTION MAROC

»شركة بملساهمة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 
محمد بلدي لي، بلرقم: 9-7 - 
00000 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»تع ين لئيس مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.2923

بإلدبلي) بلعام  بلجمع  إطال  في  (
بملؤلخ في)02)فبربير)2020

تقرل تع ين بلس د بلس د بلمل ح)
ف ءبد

شركة) إدبلة  ملجلس  لئيسا 
AUTODISTRIBUTION MAROC

بأاليخ:)02)فبربير)2020
له) بملخ لة  بلصالح ات   تأمثل 
بملخ لة  فقا) بلصالح ات  يلي:) ف ما 

للقان ن برسا�سى لشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820030.

857I

FISCALEX MAROC

ZONE AIR FITNESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
ZONE AIR FITNESS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مربكش 
ج ليز، بملنطقة بلصناع ة، طريق 
بلص يرة، بلطابق بالل�سي بقامة 

فج ى محل لقم 3 - 20000 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129287

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 ZONE(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.AIR FITNESS
قاعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلل اقة بلبدن ة.
مربكش) (: بملقر بالجأماعي) عن بن 
طريق) بلصناع ة،) بملنطقة  ج ليز،)
بقامة) بالل�سي  بلطابق  بلص يرة،)
فج ى محل لقم)3 - 20000)مربكش)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (T.H.S.S( :( 1.000 بلشركة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

شالع) عن بنه)ب() (T.H.S.S بلشركة)
ج بد) بقامة  بلخطابي  بلكريم  عبد 
بلطابق) (23 لقم) شقة  (109 عمالة)
مربكش) (20000 مربكش) بلأالث 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بحم ل  بشرى  بلس دة 
تجزئة بصمادي فض لة لقم)35)ثالكة)

مربكش)20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120015.

858I

عبد بلكريم بلشلح

FUTURIS TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

عبد بلكريم بلشلح
حي بملنص ل بلذهبي عمالة 

بلناصيري، 16150، مشرع بلقصيري 
بملغرب

FUTURIS TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

73 س دي بعمر بلحا�سي بملركز - 
16150 مشرع بلقصيري بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 99.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ي ن  ) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بعب دة) عزيز  )ة() بلس د) تف يت 
500)حصة بجأماع ة من تصل)500 
بجة) )ة() ديع  بلس د) لفائدة  حصة 

بأاليخ)15)ي ن  )2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
بأاليخ) بلقصيري  بمشرع  بالبأدبئ ة 

03)تكأ 9ر)2022)تحت لقم)111.

859I

م ثقة

 AUTO DISRTIBUTION

MAROC
تع ين تعضاء)مجلس بإلدبلة

م ثقة

70, زنقة ل ب لن زب ية شالع بملقا مة 

 شالع   محمد بلسادس، 20500، 

بلدبلبلب ظاء بملغرب

 AUTO DISRTIBUTION MAROC

»شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

محمد بلدي لي، بلرقم: 7-9 شالع 

محمد بلدي لي، بلرقم: 9-7 00000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»تع ين تعضاء مجلس بإلدبلة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.2923

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)29)يناير)2020

تقرل تع ين تعضاء)مجلس بإلدبلة)

خال2 بلسن بت بملال ة بلأال ة:)

2021-2022-2023-2022 -

برشخاص بلطب ع  ن:)

بلس د)ة()بلس د بسماع ل بلمل ح)

عن بنه)ب() عض   بلكائن  بصفأه)ب()

ب:)شالع محمد بلدي لي،)بلرقم:)7-9 

00000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب

لحبابى) خالد  بلس د  بلس د)ة()

عن بنه)ب() عض   بلكائن  بصفأه)ب()

ب:)شالع محمد بلدي لي،)بلرقم:)7-9 

00000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب

بلمل ح) لبض ة  بلس دة  بلس د)ة()

عن بنه)ب() عض   بلكائن  بصفأه)ب()

ب:)شالع محمد بلدي لي،)بلقم:)7-9 

00000)بلدبلبلب ضاء)بملغرب

برشخاص بملعن ي ن:)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  -تم 

 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820030.

860I
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fiduciairelaperformance

STE HARVESTIME
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
STE HARVESTIME شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 30 
تكربل شالع 8 حي بالمان - 50000 

مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57323

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HARVESTIME
غرض بلشركة بإيجاز):)بالسأغال2)

بلزلبعي
بالسأيربد  بلأصدير

بملقايضة.
 30 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 50000 (- بالمان) حي  (8 شالع) تكربل 

مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: مرز ق) بلدين  صالح  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

مرز ق) بلدين  صالح  بلس د 
عمالة) (2 ببن سينا) بقامة  عن بنه)ب()
 50000 مج مكناس) (9 شقة) (11 س)

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لبريكي  نه لة  بلس دة 
23)زنقة بلعربي بلدغمي حي بدل فاس)

30000)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3631.
861I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مغوكان شالنج
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC
مغ كان شالنج شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 
ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلزنقة 01 
بلرقم 822 باب سفير عين هال ن 

فاس - 30000 فاس بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.56993

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 30)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
بلشريك بل ح د مغ كان شالنج مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
بلرقم) (01 بلزنقة) بإلجأماعي  مقرها 
(- باب سفير عين هال ن فاس) (822
:)حل) 30000)فاس بملغرب نت جة 2)

بلشركة.
بلزنقة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
01)بلرقم)822)باب سفير عين هال ن)

فاس)-)FES 30000)بملغرب.)

  عين:
حا�سي  ) حم د  بلس د)ة()
بلشقة) كنزة  لقم20بقامة  عن بنه)ب()
3)بلطابق بال 2 زنقة عمربالدلي�سي م)
ج فاس)FES 30000)بملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د   بل ثائق)
بملأعلقة بالأصف ة):)بلزنقة)01)بلرقم)

822)باب سفير عين هال ن فاس
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2068.
862I

STE HILA DESERT SARL AU

هيلة ديزير
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

STE HILA DESERT SARL AU
 HAY EL HASSANI RUE ESAIDIA

 NR 24 REPLIE(ES(SEMARA،
72000، بلسمالة بملغرب

ه لة ديزير شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلحي 
بلحسني زنقة بلسع دية لقم 22 
مكرل بلسمالة - 72000 بلسمالة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2717

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
ه لة) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ديزير.

بالشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلعامة.

بلحي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 22 لقم) بلسع دية  زنقة  بلحسني 
بلسمالة) (72000 (- بلسمالة) مكرل 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ه لة  بلحسين  بلس د 
حي محمد بن عبد هللا زنقة باب ة لقم)

08 72000)بلسمالة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ه لة  بلحسين  بلس د 
حي محمد بن عبد هللا زنقة باب ة لقم)

08 72000)بلسمالة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ماي) (31 بأاليخ) بالسمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)107.

863I

Audimi

WOODMODE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4,، 20120،
Casablanca maroc

WOODMODE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لحا2 
بملسك ني برج بل اق ت عمالة ب, 
بلطابق بلأاني, مكأب لقم 2, - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557325
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في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.WOODMODE

نجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلديك ل  بلأجهيزبت) بلخشب،)

بلدبخل ة  بلخالج ة،) بلخشب ة 

بلخشبي) بإلطال  تصن ع  ترك ب 

 بملطابخ  برب بب  تي منأج خشبي،)

صناعة بلخزبئن..
لحا2) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ب,) عمالة  بل اق ت  برج  بملسك ني 

بلطابق بلأاني,)مكأب لقم)2, - 20000 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: ملخنت) ي سف  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ملخنت  ي سف  بلس د 
 5 لقم) (115 عمالة) (1 بقامة بلضحى)

بلب ضاء) بلدبل  (20250 بلسبع) عين 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ملخنت  ي سف  بلس د 
 5 لقم) (115 عمالة) (1 بقامة بلضحى)

بلب ضاء) بلدبل  (20250 بلسبع) عين 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)-.

862I

sofoget

VERDIR AGRI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
VERDIR AGRI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلقن طرة 
59 إقامة م الي عبد بلعزيز شالع 
م الي عبد بلعزيزلقم 2 - 12000 

بلقن طرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66813

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.VERDIR AGRI
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 تصدير برد بت بلزلبع ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)بلقن طرة)
شالع) بلعزيز  عبد  م الي  إقامة  (59
 12000  -  2 بلعزيزلقم) عبد  م الي 

بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلهزبط) هدى  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 1000 (: بلهزبط) هدى  بلس دة 

بق مة)100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بزيبا2  عمر  بلس د 
بلقن طرة)12000)بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بزيبا2  عمر  بلس د 
بلقن طرة)12000)بلقن طرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92803.
865I

N2M CONSEIL-SARL

TEXTILE BOX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
TEXTILE BOX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
ب يزلزبل 2 292 - 62000 بلناض ل 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22683

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TEXTILE BOX
تحضير) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تل اف بلنس ج  بلغز2
تصن ع  ت زيع بلبطان ات.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلناض ل) (62000  -  292 (2 ب يزلزبل 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بغربي) بحمد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بغربي  بحمد  بلس د 
بسبان ا)17280)جير نا بسبان ا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بغربي  بحمد  بلس د 
بسبان ا)17280)جير نا بسبان ا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)23)شتنبر)

2022)تحت لقم)2223.
866I

FIDACTIVE

SPARK IMMOBILIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC

SPARK IMMOBILIER شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 
حف ض بلطابق بلثالث مكأب لقم 
9 شالع بلحسن بال 2 حي بلدبخلة - 

80000 بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

53083
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (01
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SPARK(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.IMMOBILIER



19547 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

- كالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
عقالية.

-)تاجر بلبضائع.
عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم) مكأب  بلثالث  بلطابق  حف ض 
(- 9)شالع بلحسن بال 2 حي بلدبخلة)

80000)بكادير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د مسالم لش د):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عزيز بل فا ي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() لش د  مسالم  بلس د 
س دي) (85200 بلناب ل) تغربت  د بل 

بفني بملغرب.
بلس د عزيز بل فا ي عن بنه)ب()22 

بل ك ؤ  م)85000)تزنيت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لش د  مسالم  بلس د 
س دي) (85200 بلناب ل) تغربت  د بل 

بفني بملغرب
بلس د عزيز بل فا ي عن بنه)ب()22 

بل ك ؤ  م)85000)تزنيت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118698.
867I

MOURAD FREJ

مراد فريج
عقد تس ير حر رصل تجالي))برشخاص)

بملعن ي ن(
عقد تس ير حر رصل تجالي

مربد فريج
قي) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تعطى مربد فريج) (2022 تكأ 9ر) (03
 251852 بملسجل بالسجل بلأجالي)
بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية  باملحكمة 
بلأجالي) لألصل  بلحر  بلتس ير  حق 
بلكائن ب حي بلفضل زنقة)12)لقم)33 

بلدبل بلب ضاء) (20153 (- عين بلشق)
 LA CAGE SPORTIVE(بملغرب لفائدة
بملسجلة) بملسؤ ل ة  محد دة  شركة 
 5 ملدة) (508289 في بلسجل بلأجالي)
( (2022 شتنبر) (06 سنة تبأدئ من)
تنأهي في)05)شتنبر)2027)مقابل مبلغ)

شهري ق مأه)2.000)دلهم.
868I

كافج د

IMMOBILIERE JIRA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
IMMOBILIERE JIRA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي برلفة 
زنقة 197 لقم 21 - 20220 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.125589

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 01)غشت) بملؤلخ في)
ذبت) شركة  (IMMOBILIERE JIRA
لتسمالها) مبلغ  بملحد دة  بملسؤ ل ة 
مقرها) دلهم  عن بن  (100.000
لقم) (197 بإلجأماعي حي برلفة زنقة)
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20220  -  21

نت جة لألزمة بالقأصادية.
  عين:

عن بنه)ب() تاج    علي  بلس د)ة()
بلرقم) بملهدي  تجزئة  ليساسفة 
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20190  50

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)01)غشت)2022) في حي برلفة)
بلدبل) (20220  -  21 لقم) (197 زنقة)

بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 19 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838027.
869I

كافج د

TRIPLA PHARM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ير تسم ة بلشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
TRIPLA PHARM شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي 27 شالع 
اللة بل اق ت بلطابق بلخامس - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تغ ير تسم ة بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

286617
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تغ ير) (2022 05)غشت) بملؤلخ في)
 TRIPLA« من) بلشركة  تسم ة 

.»TRIPLA LINE«(إلى(»PHARM
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820250.
870I

كافج د

TRIPLA PHARM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
TRIPLA PHARM شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 شالع 
اللة بل اق ت بلطابق بلخامس - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.286617

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)05)غشت)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بلطابق) بل اق ت  اللة  شالع  (27«
بلب ضاء) بلدبل  (20000 (- بلخامس)

 91 لقم) بملسال  »تجزئة  إلى) بملغرب«)
مربكش) (20150 (- بملنالة) مربكش 

بملغرب)».
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820250.
871I

كافج د

TRIPLA PHARM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تغ ير نشاط بلشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
TRIPLA PHARM شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بالجأماعي 27 شالع 
اللة بل اق ت بلطابق بلخامس - 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.286617
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تغ ير) (2022 05)غشت) بملؤلخ في)
في) »بلأجالة  من) بلشركة  نشاط 

برجهزة بلطب ة  بملكمالت بلغذبئ ة
تعما2 بلبناء) برشغا2 بملخألفة«)
بسأيربد  تصدير) »ت زيع،) إلى)
بلغدبئ ة) بلطب ة  بملكمالت  برجهزة 
 مسأحضربت بلأجم ل  بلأنظ ف«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820250.
872I

كافج د

FUTURA MARKET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير تسم ة بلشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
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FUTURA MARKET شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي 10 زنقة 
بلشربلدة بلطابق بلسفلي ب لك ن - 

20053 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تغ ير تسم ة بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
517563

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى  (
تم تغ ير) (2022 05)غشت) بملؤلخ في)
 FUTURA« من) بلشركة  تسم ة 
 FUTURA« إلى) (»MARKET

.»EXPERTISE
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820229.
873I

كافج د

FUTURA MARKET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
FUTURA MARKET شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي 10 زنقة 
بلشربلدة بلطابق بلسفلي ب لك ن - 

20053 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تغ ير نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.517563

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
 2022 غشت) (05 في) بملؤلخ 
من) بلشركة  نشاط  تغ ير  تم 
»مكأب) إلى) بإللكتر ن ة«) »بلأجالة 

بالستشالبت«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820229.
872I

كافج د

FUTURA MARKET
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

كافج د
86 زنقة 165 مجم عة *ه* حي 
باللفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
FUTURA MARKET شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 
بلشربلدة بلطابق بلسفلي ب لك ن - 

20053 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.517563

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)05)غشت)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
زنقة بلشربلدة بلطابق بلسفلي) (10«
بلب ضاء) بلدبل  (20053 (- ب لك ن)
بملغرب«)إلى)»تجزئة سل بن بقعة لقم)
لقم) مكأب  جاد  ت فيس  عمالة  (35
بلب ضاء) بلدبل  (20220 (- برلفة) (18

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820229.
875I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SWORDFISH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552، 90000، طنجة بملغرب

SWORDFISH شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي م ناء 

طنجة بملخزن لقم 01 م ناء طنجة 

بملخزن لقم 01 90000 طنجة 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.3526
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 30)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 SWORDFISH بل ح د) بلشريك 
مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم  عن بن)
مقرها بإلجأماعي م ناء)طنجة بملخزن)
 01 01)م ناء)طنجة بملخزن لقم) لقم)
(: (2 نت جة  بملغرب  طنجة  (90000
عدم بلأ فر على بلنشاط   قلة بمل بلد)

بملال ة.
م ناء) ب  بلأصف ة  مقر   حدد 
 90000  -  01 لقم) بملخزن  طنجة 

طنجة بملغرب.)
  عين:

بنجل ن  ) ي سف  بلس د)ة()
 22/25 تجزئة زينة قطعة) عن بنه)ب()
بملغرب) طنجة  (90000 ب 9انة) طريق 

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (26 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257713.
876I

MOUSSAOUI HAJJI

TRANSPORT NJS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
TRANSPORT NJS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر ت الد 
بلهاشمي جماعة عرب بلصباح زيز 

تلف د - 52200 تلف د بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16329
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRANSPORT NJS
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ن ابة) برمأعة غير بملصح 9ة بذ يهم 

عن بآلخرين
نقل بلبضائع لحساب بلغير

بسأيربد   بلأصدير.
قصر) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
ت الد بلهاشمي جماعة عرب بلصباح)

زيز تلف د)-)52200)تلف د بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلرح م) عبد  بلناصري  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (510 (:

للحصة.
بلس د بلزل بلي خالد):)290)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلرح م) عبد  بلناصري  بلس د 
عن بنه)ب()قصر ت الد بلهاشمي ع ص)

ز تلف د)52200)بلف د بملغرب.
عن بنه)ب() خالد  بلزل بلي  بلس د 

فرنسا)51100)ليمس فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلرح م) عبد  بلناصري  بلس د 
عن بنه)ب()قصر ت الد بلهاشمي ع ص)

ز تلف د)52200)بلف د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1207.

877I
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

STE AVIALIX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21، 60000،

OUJDA MAROC
STE AVIALIX شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : 81، شالع 
خان ي نس، حي بلقدس - 60000 

 جدة بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.35681

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل حل) (2022 ي ن  ) (17 بملؤلخ في)
STE AVIALIX)شركة ذبت مسؤ ل ة)
محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
خان) شالع  (،81 بإلجأماعي) مقرها 
60000) جدة) (- حي بلقدس) ي نس،)
نشاط) تي  للغ اب  نت جة  بملغرب 

تجالي.
  عين:

بلس د)ة()عاد2 بلدقي   عن بنه)ب()
60000) جدة)  5 لقم) زالقة  شالع 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)17)ي ن  )2022) في)81،)شالع)
 60000 (- بلقدس) حي  ي نس،) خان 

 جدة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1518.
878I

مسأأمنة فيسكاك م

TAMLAL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

مسأأمنة فيسكاك م
لقم 25، زنقة بملستشفى،، 25350، 

 بدي زم بملغرب

TAMLAL شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 
920,حي بملقا مة 2,  بدي زم - 

25350  بدي زم بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.903

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 19)شتنبر) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
TAMLAL)مبلغ لتسمالها)50.000,00 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
(- 2,) بدي زم) 920,حي بملقا مة) لقم)
(: 25350) بدي زم بملغرب نت جة 2)

عدم تحق ق غرض بلشركة.
لقم) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
25350) بدي)  -  ,2 920,حي بملقا مة)

زم بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()محمد قبالي   عن بنه)ب()
لقم)920,حي بملقا مة)2 25350) بدي)

زم بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)05)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)93/2022.
879I

MOGADOR GESTION

JO.DAR NAFOURA
إعالن مأعدد بلقربلبت

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

JO.DAR NAFOURA »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 

بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 30 شالع 

ببن خلد ن - 22000 بلص يرة 
بملغرب

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.3399
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)20)ي ل  ز)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 ERIC DIDIER DI بلس د) تع ين 
بلحامل ج بز بلسفر لقم) (GIOVANI
21AH73809)مسيرب جديدب للشركة.
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)بلتس ير
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)21)ي ل  ز)

2022)تحت لقم)280/2022.

880I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

NAZIMOR 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شالع محمد بلخامس لقم 12 

بلطابق بال 2 بلشقة 2 قصبة تادلة، 
23352، قصبة تادلة بملغرب

 NAZIMOR شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي 

بلأقدم تجزئة بلبساتين لقم 12 - 
23350 قصبة تادلة بملغرب.

قفل بلأصف ة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.1929
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 22)شتنبر) بملؤلخ في)
مسؤ ل ة) ذبت  شركة  (NAZIMOR
محد دة ذبت بلشريك بل ح د مبلغ)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
بلأقدم تجزئة) مقرها بإلجأماعي حي 
قصبة) (23350  -  12 لقم) بلبساتين 
اللتشط ب) نت جة  بملغرب  تادلة 

بلكامل على جم ع تنشطة بلشركة.

  عين:
مرجان  ) بدليس  بلس د)ة()
عن بنه)ب()حي بلأقدم تجزئة بلبساتين)
12 23350)قصبة تادلة بملغرب) لقم)

كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
حي) 2022) في  شتنبر) (22 بأاليخ)
 -  12 لقم) بلبساتين  تجزئة  بلأقدم 

23350)قصبة تادلة بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) تادلة  بقصبة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)168.

881I

CADES SARL

NBO SYSTEM
إعالن مأعدد بلقربلبت

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC
NBO SYSTEM »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: 

تقاطع شالع عبد بمل من  شالع 
جال ان بقامة مكاتب بشرف 2 - - 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.273119

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)19)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)

إقربل ب فاة بلفق د تسامة مبالكي.
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بمل بفقة على بلأ زيع بلجديد لرتس)
بملا2 بعد  فاة بملرح م بلس د تسامة)

مبالكي
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
من) تحال2  نب ل  بلس د  بسأقالة 

منصبه كمدير مشالك
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
نب ل) (/ بلس د) بل ح د  بملدير  تع ين 

تحال2
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 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

بملساهمات في لتس بملا2

بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)

لتس بملا2)-)تسهم بلشركة

على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 

مايلي:)بإلدبلة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839769

882I

GLOFID

UNI MAGRI
إعالن مأعدد بلقربلبت

GLOFID

196 شالع بلسفير بن عائشة بلطابق 

بلثاني بلرقم 2، 20300، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

UNI MAGRI »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: ل°355 
شالع محمد بلخامس فضاء يسرى 

- - بلدبلبلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.182683

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)05)ي ل  ز)2012

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

على) ينص  بلذي  (:01 لقم) قربل 

مايلي:)لفع لتس بملا2 من)100.000,00 

دلهم إلى)2.000.000,00)دلهم

على) ينص  بلذي  (:02 لقم) قربل 

مايلي:)تح يل بملقر بالجأماعي للشركة)

بلخامس) محمد  شالع  ل°355) من 

محمد) زنقة  ل°82) إلى  يسرى  فضاء)

 EX SOISSONS(سال ي لب�سي 

تحت) بلطابق  ()ROCHES NOIRES

تل�سي

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)

في) للشركة  بالجأماعي  بملقر  تحديد 

 EX(زنقة محمد لب�سي سال ي ل°82)

 (SOISSONS ROCHES NOIRES

بلطابق تحت تل�سي

بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)

 2.000.000,00 لتس بملا2 محدد في)

دلهم

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2012)تحت لقم)502820.

883I

GLOFID

UNI MAGRI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

GLOFID

196 شالع بلسفير بن عائشة بلطابق 

بلثاني بلرقم 2، 20300، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

UNI MAGRI شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي ل°82 

 EX(زنقة محمد لب�سي سال ي

 )SOISSONS ROCHES NOIRES

بلطابق تحت تل�سي - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.182683

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم) (2016 دجنبر) (28 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

من) تي  دلهم«) (2.000.000«

»2.000.000)دلهم«)إلى)»2.000.000 

تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم«)

نقدية ت  ع ن ة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

فبربير)2017)تحت لقم)00626155.

882I

HORICOM

 ABRAJ ZAITOUNA
 DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

 ABRAJ ZAITOUNA DE
 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 530 
لياض بالسماعل ة 1 بلطابق بالل�سي 

محل لقم 1 - 50000 مكناس 
بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.38673
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تح يل) (2022 ماي) (11 بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 1 بالسماعل ة) لياض  (530 »لقم)
بلطابق بالل�سي محل لقم)1 - 50000 
مكناس بملغرب)»)إلى)»لقم)105)بملنظر)
 50000  -  1 لقم) محل  (3 بلجم ل)

مكناس بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3657.

885I

الف ديسا

PHARMACIE BOUAKKAZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

الف ديسا
702 عمالة بشأ ك ة بلطابق بلأاني 
لقم بلشقة 6 بملسيرة 1 حرف ب 
مربكش، 20120، مربكش بملغرب
 PHARMACIE BOUAKKAZ

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

ب عكاز - ب - 11 لقم 519-518 

-مربكش- - 20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129209

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (05

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PHARMACIE BOUAKKAZ

غرض بلشركة بإيجاز):)ص دل ة.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

 518-519 لقم) (11 (- ب) (- ب عكاز)

-مربكش-)-)20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.921.700 

دلهم،)مقسم كالأالي:

 19.217 (: خالد) بملاجد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() خالد  بملاجد  بلس د 

بملحام د) بلزلقط ني  تجزئة  (805

مربكش)20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() خالد  بملاجد  بلس د 

بملحام د) بلزلقط ني  تجزئة  (805

مربكش)20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10320.

886I
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HORICOM

SOSTECO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ت س ع نشاط بلشركة)

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

SOSTECO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي محل 
لقم 1 تجزئة لقم 2 تجزئة سلمى - 

50000 مكناس بملغرب.
ت س ع نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.56853

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 
نشاط) إلى  بلأال ة  برنشطة  إضافة 

بلشركة بلحالي):
نقل بلبضائع لصالح بلغير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3632.
887I

HORICOM

BAYT MAGIC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°2

 VN-MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

BAYT MAGIC شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 3 
زنقة 22 لقم 1 بلطابق برل�سي ت ال2 

- 50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57357
 22 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BAYT (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.MAGIC
بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي
بلأصدير/بإلسأيربد.

 3 شالع) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
زنقة)22)لقم)1)بلطابق برل�سي ت ال2)

- 50000)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 550.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() محمد  ماهلة  بلس د 
ممر بلشاطئ بقامة بلنجاح طابق) (1
بلدبل) (20000 عين بلسبع) (7 شقة) (3

بلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() حم د  ب جدي  بلس د 
شالع)3)زنقة)22)لقم)1)ت ال2)50000 

مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  ماهلة  بلس د 
ممر بلشاطئ بقامة بلنجاح طابق) (1
بلدبل) (20000 عين بلسبع) (7 شقة) (3

بلب ضاء)بملغرب
عن بنه)ب() حم د  ب جدي  بلس د 
شالع)3)زنقة)22)لقم)1)ت ال2)50000 

مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3662.
888I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

م د س ستريكتير
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

م د س ستريكأير شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 218 شالع 
محمد بلخامس  بدي زم 25350 

 بدي زم بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.963

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 شتنبر) (29 في) بملؤلخ 
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (879.200« قدله)
»10.000.000)دلهم«)إلى)»979.200 
تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم«)

نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب بدي زم بأاليخ)06)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)92/2022.
889I

تجريك تفريك

أجريك أفريك
إعالن مأعدد بلقربلبت

تجريك تفريك
زنقة س م ة، إقامة شهرزبد 3، 
بلطابق 5، بلرقم 22، بلنخ ل،، 
20000، بلدبل بلب ضاء بملغرب
تجريك تفريك »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت بلشريك 
بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: زنقة 
س م ة، إقامة شهرزبد 3، بلطابق 

5، بلرقم 22، بلنخ ل - 20250 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.368919
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)15)شتنبر)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بين) (،50٪ تي) سهم،) ()500( ب ع) (-
عاد2  بحي بلبائع  بملأناز2 من جهة،)
للس دة س م ة بملعز زي بملحا2 إليها)
7)من) تعديل بملادة) ؛) من جهة تخرى)
لتس) تحديد  تم  برسا�سي:) بلنظام 

100.000دلهم) بمبلغ) بلشركة  ما2 
 1.000 ))مائة تلف دلهم()مقسم إلى)
)مائة) 100)دلهم) )تلف()سهم بق مة)
بالكامل،) مدف عة  منها  كل  دلهم(،)
 مخصصة للس دة س م ة بملعز زي.
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
-)بسأقالة بلشريك بملسيربلس د عاد2)
 بحي  تع ين مسير  ح د)؛) حتى بآلن،)
بملعز زي) س م ة  بلس دة  تع ين  تم 
مسيرة  ح دة منفردة للشركة لفترة)

غير محد دة.)
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
-)تح يل بلشكل بلقان ني للشركة إلى)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بلشريك بل ح د بق ة بلقان ن)؛
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
على) ينص  بلذي  (:7 لقم) بند 
بلشركة) ما2  لتس  تحديد  (- مايلي:)
تلف) مائة  (( 100.000دلهم) بمبلغ)
دلهم()مقسم إلى)1.000))تلف()سهم)
كل) )مائة دلهم(،) دلهم) (100 بق مة)
بالكامل،) مخصصة) مدف عة  منها 

للس دة س م ة بملعز زي.
على) ينص  بلذي  (:12 لقم) بند 
؛) حتى) -) تع ين مسير  ح د) مايلي:)
بآلن،)تع ين بلس دة س م ة بملعز زي)
مسيرة  ح دة منفردة للشركة لفترة)

غير محد دة.)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
-)تح يل بلشكل بلقان ني للشركة إلى)
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت)

بلشريك بل ح د)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820393.
890I

NADOFISC SARL

CHOUKRI CODITRAN MA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شالع 3 مالس زنقة قرطبة عمالة 
7 شقة لقم 2 بلناض ل، 62000، 

بلناض ل بملغرب
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 CHOUKRI CODITRAN MA

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي ترقاع 
زنقة 17 لقم 26 - 62030 بلناض ل 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

22687

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CHOUKRI CODITRAN MA

-بلنقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  بلد لي  بل طني   

بلغير

-بالسأيربد   بلأصدير..

عن بن بملقر بالجأماعي):)حي ترقاع)
بلناض ل) (62030  -  26 لقم) (17 زنقة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: زح ب2) شكري  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() زح ب2  شكري  بلس د 

 62020  128 لقم) لحسن  ب الد  حي 

بلناض ل بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() زح ب2  شكري  بلس د 

 62020  128 لقم) لحسن  ب الد  حي 

بلناض ل بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2268.
891I

ISDM CONSULTING

SHM3
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE، 70000

بلع  ن بملغرب
SHM3 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بلنع م زنقة ببن صالح لقم 36 
بلع  ن - 70000 بلع  ن بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.52353
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)03)تكأ 9ر)2022)تم تع ين)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()حالث)

بسماع ل كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
05)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2951/2022.
892I

transparence(fiscale

RECRUITMENT AGENCY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui، 30000، 38

fes maroc
RECRUITMENT AGENCY شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مأجر 13 
زنقة س دي بلخ اط بطحة فاس 

بملدينة بلقديمة - 30110 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72085

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.RECRUITMENT AGENCY

-1 ك ل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تعما2

-2ت ظ ف  بسأخدبم بلعما2.

مأجر) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
13)زنقة س دي بلخ اط بطحة فاس)

فاس) (30110 (- بلقديمة) بملدينة 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة بضر هدية):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() هدية  بضر  بلس دة 
س ل) شاط ن ف  (29330 فرنسا)

سالط فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() هدية  بضر  بلس دة 
س ل) شاط ن ف  (29330 فرنسا)

سالط فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5321.

893I

بعالنات بلشركات

 STE BITOBI PREMIUM 
SERVICES SARL AU AGADIR

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 STE BITOBI PREMIUM
SERVICES SARL AU

AGADIR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة)

بملحد دة خصائصها كالأالي:
بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2022/09/19
 Sté BITOBI PREMIUM

SERVICES SARL AU)بلتسم ة):)
بشغا2) بالجأماعي:) بلهدف  (
بلحربسة،) بلحدبئق،) بلأنظ ف،)
شربء) ب ع  بملخألفة-) بلبناء) بشغا2 

جم ع بملسألزمات  بملعدبت.)
-)بملقر:)مكأب لقم)1)طابق ب 2)22 
ب شالع ت دلت زيأ ن ت ك ين بكادير.)

دلهم) (100.000,00 بملا2) -لتس 
حصة بجأماع ة) (1000 مقسمة بلى)
للحصة) دلهم  (100.00 فئة) من 
بلس د) (: كالأالي) مقسمة  بل بحدة 

بلري ي  ل د)1000)حصة بجأماع ة
-بلتس ير:)يعهد بتس ير بلشركة بلى)
بلس د بلري ي  ل د ملدة غير محد دة.

-بملدة)99)سنة).)
-لقم بلسجل بلأجالي:)53085

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع 
 05/10/2022 ي م) بكادير  بلأجالية 

تحت لقم)118700. 

892I

ب لترب تكن ك

DEVIL BUSINESS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ب لترب تكن ك
بلبرن �سي شالع صه ب بلر مي لقم 
95 بلدبل بلب ضاء، 20610، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
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DEVIL BUSINESS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة 

بلأقدم م.ح. 2 17- – بلطابق بلثاني 
بلبرن �سي بلدبل بلب ضاء - 20610 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
555281

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (25
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 DEVIL(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.BUSINESS
بسأيربد) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 ت زيع بملعادن بلنفيسه   بملنأجات)

بلحرف ة.
بقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
2 17-)–)بلطابق بلثاني) بلأقدم م.ح.)
 20610 (- بلب ضاء) بلدبل  بلبرن �سي 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: معالش) بنس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بنس معالش عن بنه)ب()حي)
بلبرن �سي) (65 لقم) (33 بلقدس زنقه)

20610)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بنس معالش عن بنه)ب()حي)
بلبرن �سي) (65 لقم) (33 بلقدس زنقه)

20610)بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837713.

895I

FLASH ECONOMIE

 AGENCE POUR
 LE COMMERCE

 INTERNATIONALISATION
ET EXPORTATION

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 AGENCE POUR LE COMMERCE
 INTERNATIONALISATION

ET EXPORTATION شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 119 شالع 
عبد بمل من بلطابق 2، - 20000 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

556195
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (02
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 AGENCE POUR LE COMMERCE
 INTERNATIONALISATION ET

.EXPORTATION
-)بسأيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بملنأجات)  تصدير  تس يق  ت زيع 

بلغذبئ ة   برعما2 بلزلبع ة
بملك نات) بسأيربد  تصدير  (-

بلغذبئ ة
بملك نات) إنأاج  منا لة  (-

 بملنأجات بلغذبئ ة  بل سائط.

عن بن بملقر بالجأماعي):)119)شالع)
عبد بمل من بلطابق)2،)-)20000)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 30.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
198)حصة) (: بلس د سع د بلرتبي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عنك ط عبد بلعزيز):)102 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 CL()بلس د سع د بلرتبي عن بنه)ب
 JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ
 2 B 2 L LA VALL D UISO 12100

.CASTELLON ESPAGNE
بلعزيز) عبد  عنك ط  بلس د 
 H/HUGO MONCADA عن بنه)ب()

.19 VALENCE ESPAGNE
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 CL()بلس د سع د بلرتبي عن بنه)ب
 JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ
 2 B 2 L LA VALL D UISO 12100

CASTELLON ESPAGNE
بلعزيز) عبد  عنك ط  بلس د 
 H/HUGO MONCADA عن بنه)ب()

19 VALENCE ESPAGNE
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 22 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)556195.
896I

NADOFISC SARL

 ES-SAHLI AGENCY OF
TRANSPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شالع 3 مالس زنقة قرطبة عمالة 
7 شقة لقم 2 بلناض ل، 62000، 

بلناض ل بملغرب
 ES-SAHLI AGENCY OF

TRANSPORT شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 

بلعمربن بلعقالية تقس مة ت عمالة 
لقم 12 بلطابق بلرببع سل بن - 

62702 بلناض ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
22685

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ES-SAHLI AGENCY OF (:

.TRANSPORT
-نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بالمأعة لحساب بلغير
-بلنقل بل طني   بلد لي للبضائع)

لحساب بلغير.
-بالسأيربد   بلأصدير.

تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عمالة) ت  تقس مة  بلعقالية  بلعمربن 
(- سل بن) بلرببع  بلطابق  (12 لقم)

62702)بلناض ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلسهلي) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلسهلي  بملهدي  بلس د 
 3 طابق) خل ج طنجة  بقامةبرج  (19

شقة)12 90000)طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلسهلي  بملهدي  بلس د 
 3 طابق) خل ج طنجة  بقامةبرج  (19

شقة)12 90000)طنجة بملغرب
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)28)شتنبر)

2022)تحت لقم)2267.
897I

fiduciaire(ficogest 

شركة صوبراك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fiduciaire(ficogest
62 شالع بيربنزبلبن تنغير 25800، 

25800، تنغير بملغرب
شركة ص 9ربك شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بيت 
بلفر�سي تنغير - 25800 تنغير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2107

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
شركة) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

ص 9ربك.
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مأن عة ت  بناء
نقل بلبضائع لحساب بلغير.

بيت) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلفر�سي تنغير)-)25800)تنغير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 5.000 (: ك ك ) ببربه م  بلس د 

حصة بق مة)10)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ك ك   ببربه م  بلس د 
 25800 تنغير) تغز ت  بلفر�سي  بيت 

تنغير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ك ك   ببربه م  بلس د 
 25800 تنغير) تغز ت  بلفر�سي  بيت 

تنغير بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)366.

898I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 INSTITUT IBN BAJJA OUJDA
PRIVE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH(N° 104, RDCE(LE
 ،PARIS 4EME(étage، 60000

MAROC جدة 
 INSTITUT IBN BAJJA OUJDA
PRIVE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي طريق 

ع ينة بلسربق، تجزئة بليس، بقعة 
839، بلطابق بلثالث شقة لقم 7 - 

60000  جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

20015
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 INSTITUT IBN BAJJA OUJDA

.PRIVE

مدلسة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بللغات،) بلدعم،) )دل س  بلأك ين)

بلأك ين بملسأمر.

طريق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بقعة) تجزئة بليس،) ع ينة بلسربق،)

 -  7 بلطابق بلثالث شقة لقم) (،839

60000) جدة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

200)حصة) (: بلس د ب هدة كريم)

بق مة)100)دلهم للحصة.

 200 (: حسن) بمناشن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلعزيز محمد):)200)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د لحماني عبد بلصمد):)200 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د ب هدة كريم عن بنه)ب()حي)

بالطر م ج لالستثمال بلفالحي)52000 

بلربش دية بملغرب.

عن بنه)ب() بمناشن حسن  بلس د 

 27 لقم) بلبربق  زنقة  بلقدس  حي 

60000) جدة بملغرب.

عن بنه)ب() محمد  بلعزيز  بلس د 

 52000 بلعمالة) تجزئة  (162 لقم)

بلربش دية بملغرب.

بلصمد) عبد  لحماني  بلس د 

عن بنه)ب()حي بلقدس زنقة تس بنرقم)

22 60000) جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د ب هدة كريم عن بنه)ب()حي)

بالطر م ج لالستثمال بلفالحي)52000 

بلربش دية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1523/2022.

899I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE THERAFLORA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM.
 15 BUREAU(N°1 MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
SOCIETE THERAFLORA شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زينيأث 
مركز بالعما2 شالع مسلم تجزئة 
ب كر بلطابق 3 شقة 2 باب دكالة 
مربكش - 20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129561

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (30
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.SOCIETE THERAFLORA
إنأاج) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلزي ت  منأجات)  تعبئة  ت زيع 

بلأجم ل  برجهزة بلطب ة
بلأجم ل) مسأحضربت  --تس يق 

شبه بلص دالن ة  برجهزة بلطب ة
ت ) )تاجر  -بالسأيربد  بلأصدير)

 س ط(.
زينيأث) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تجزئة) مسلم  شالع  بالعما2  مركز 
دكالة) باب  (2 شقة) (3 بلطابق) ب كر 

مربكش)-)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
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 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

(: ي سف) بلفق ه  بيت  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ي سف) بلفق ه  بيت  بلس د 
مربكش) (20000 مربكش) عن بنه)ب()

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
ي سف) بلفق ه  بيت  بلس د 
مربكش) (20000 مربكش) عن بنه)ب()

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120126.

900I

بئأمان ة بلشريفي مبالك

 Ste RED ريد اليت اجن�سي
LIGHTS AGENCY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

بئأمان ة بلشريفي مبالك
حي بلرجافاهلل بل ك س بلزنقة 05 
لقم 03 كلم م، 81000، كلم م 

بملعرب
 Ste RED LIGHTS ليد اليت بجن�سي
AGENCY شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بحي 

بمحيريش زنقة 31 لقم 11 - 81000 
كلم م بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2381

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
ليد) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 Ste RED LIGHTS بجن�سي) اليت 

.AGENCY
بل كالة  ) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلعمل ات) جم ع  (( بلتس يربلعقالية)

بلعقالية من ب ع،)شربء)  كربء(.
بحي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بمحيريش زنقة)31)لقم)11 - 81000 

كلم م بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: عالي) بلدبئم  عبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د بك بدير محمد سالم):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عبد بلدبئم عالي عن بنه)ب()
 80070 حي بلهدى) (377 بل ك ب لقم)

بكادير بملغرب.
سالم) محمد  بك بدير  بلس د 
عن بنه)ب()د بل تغمرت بسرير)81026 

كلم م بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د عبد بلدبئم عالي عن بنه)ب()
 80070 حي بلهدى) (377 بل ك ب لقم)

بكادير بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بكلم م  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)377.
901I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STEMOUZOURI AIN SFA
D›IMPORT ET D›EXPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
 STEMOUZOURI AIN SFA

D’IMPORT ET D’EXPORT شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 358 

تجزئة بلسالمة طريق تازة  جدة - 
60000  جدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
20013

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 STEMOUZOURI AIN SFA

.D’IMPORT ET D’EXPORT
بالسأيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

  بلأصدير.
 358 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- تازة  جدة) طريق  بلسالمة  تجزئة 

60000) جدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د م ز لي بلحسين)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د م ز لي بلحسين عن بنه)ب()
تجزئة بلسالمة بن عدي زنقة س)30 
لقم)22) جدة)60000) جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د م ز لي بلحسين عن بنه)ب()
تجزئة بلسالمة بن عدي زنقة س)30 

لقم)22) جدة)60000) جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1522.
902I

REFERENCES CARROSSERIE

 REFERENCES CARROSSERIE
SARL

إعالن مأعدد بلقربلبت

REFERENCES CARROSSERIE
 NR 197 BD(LA(RESISTANCE

 ETG 6 CASABALANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 REFERENCES CARROSSERIE
SARL »شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

بملقا مة لقم197بلطابق بلسادس 
- - بلدبلبلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.359223

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)20)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
بلذي) بر 2:) بلقربل  لقم  قربل 
بلخطأ) تصح ح  مايلي:) على  ينص 
حف ظ) دل لي  بلس د  بلأالي:) بملادي 
في) بمل ل د  بملغر9 ة  بلجنس ة  من 
بطاقة) 01/01/1975) حامل 

 JA26566(بلأعريف بل طن ة لقم
قربل لقم بلقربل بلثاني:)بلذي ينص)
على مايلي:)بعد تقديم تعديل بملادتين)
برساس ين،) بلنظامين  من  (7 ( (6
في تحديث بلنظامين) يرغب بلشركاء)
نفس) على  بلحفاظ  مع  برساس ين 

بلخصائص.
قربل لقم بلقربل بلثالث:)بلذي ينص)
بلصالح ات) منح جم ع 

ُ
ت مايلي:) على 

لحامل مقأطف تصلي ت  نسخة من)
محاضر بالجأماع إلكما2 بإلجربءبت)

بلرسم ة بلتي ينص عليها بلقان ن
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم بند لقم)6:)بلذي ينص على)
مايلي:)يسهم في بلشركة:)بلس د دل لي)
دلهم) (800،000.00 (: حف ظ......)
بلس دة) دلهم(.) تلف  مائة  )ثمان ة 
كنزة......) حسني  ج طي  طاهري 
مائة) )ثمان ة  دلهم) (800،000.00
ت  مبلغ)1،600،000.00  تلف دلهم()

)مل  ن  ست مائة تلف دلهم(
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بلذي ينص) (:7 بند لقم بند لقم)
مايلي:) على  ينص  بلذي  مايلي:) على 
مبلغ) في  بالجأماعي  بملا2  لتس  ثبت 
إلى) مقسم  دلهم  (1،600،000.00
 100 بق مة) شركة  سهم  (16000
حف ظ) دل لي  بلس د  لسهم.) دلهم 
سهم) (8000 ( (50٪ (:…………………
كنزة) بلس دة طاهري ج طي حسني 
سهم) (8000 ت ) (50٪ (:.……… (.……
بالكامل) بملا2  لتس  في  بالكأأاب  تم 

 محرلة بالكامل
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820095.
903I

ALTA COMPTA

أورو ديستغيبوسيون أوبتيك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
ت ل  ديسأغ ب س  ن ت 9ت ك 

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
فاس زنقة مصر لقم 9 مكرل طنجة - 

90000 طنجة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.95781

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 غشت) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
ح اة بلنف س) )ة() تف يت بلس د)
بجأماع ة) حصة  (1.000 بلطاهري)
من تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د)
30)غشت) )ة()سف ان بملرببط بأاليخ)

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (05 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)9233.
902I

ALM JURIC

لعويجات
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

حل شركة

ALM JURIC

 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5

 7° ETG(N° 2BIS(CASABLANCA،

20500، CASABLANCA(MAROC

لع يجات شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 2 طريق 

مربكش بملزبمزة بلجن 9 ة - 26066 

بلسطات بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.1282.92

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 30)شتنبر) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) لع يجات  بل ح د  بلشريك 

دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)

مربكش) طريق  (2 بإلجأماعي) مقرها 

26066)بلسطات) بملزبمزة بلجن 9 ة)-)

بملغرب نت جة 2):)غ اب بالستأمالبت.

2)طريق)   حدد مقر بلأصف ة ب)

 26066 (- بلجن 9 ة) بملزبمزة  مربكش 

بلسطات بملغرب.)

  عين:

باب ل  ) ب شع ب  بلس د)ة()

 28820 بنفا) حي  (152 عن بنه)ب()

)ة() كمصفي) بملغرب  بملحمدية 

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بسطات بأاليخ)06)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)1282.92.

905I

AMJAD ANOUAR

D&N HOUSE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°
 APPT 05، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC
D&N(HOUSE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بقامة  دبد 
جهان زب ية شالع بئربنزلبن   شالع 
بملغرب بلعربي شقة 02 - 12200 

س دي سل مان بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3267

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (06
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 D&N (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.HOUSE
تم ين) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
-)بتغال2) بلحفالت)-)بسأغال2 مطعم)

مقهى.
بقامة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بئربنزلبن) شالع  زب ية  جهان   دبد 
 -  02 شقة) بلعربي  بملغرب  شالع    

12200)س دي سل مان بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
1.000)حصة) (: بلس د خالد نب ل)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

 28 عن بنه)ب() نب ل  خالد  بلس د 
ل فري) (93190 شالع فربنس ب ف الن)

كالكن فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

 28 عن بنه)ب() نب ل  خالد  بلس د 
ل فري) (93190 شالع فربنس ب ف الن)

كالكان فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بس دي سل مان بأاليخ)06 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)187.

906I

Wamia express delivery Morroco

 Wamia express delivery

Morroco WEDM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 Wamia express delivery

Morroco

 Appartement(E17 résidence

 mariem(rue(Hassan 2 agdal،

10000، Rabat(Maroc

 Wamia express delivery

Morroco WEDM شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 30 شالع 

م الي تحمد ل ك لي حسان ل9اط - 

10100 بلر9اط بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

162963

 13 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 Wamia(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها
 express delivery Morroco

.WEDM
:)بلأجالة  ) غرض بلشركة بإيجاز)

كافة برنشطة بملأعلقة بالنقل.
30)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
(- م الي تحمد ل ك لي حسان ل9اط)

10100)بلر9اط بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
100)حصة) (: بلس د محمد بمل لي)

بق مة)109)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمل لي  محمد  بلس د 
إقامة مريم)E17)شالع بلحسن بلثاني)

تكدب2)10000)بلر9اط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بمل لي  محمد  بلس د 
إقامة مريم)E17)شالع بلحسن بلثاني)

تكدب2)10000)بلر9اط بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (22 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)-.
907I

BELGAZI ALI

 STE CIVILE IMMOBILIERE
NABIL

شركة بلأضامن
حل شركة

BELGAZI ALI
شالع بمير م الي عبد هللا لقم 33 
- طبق 1 - لقم بملكأب 16 طنجة، 

90000، طنجة بملغرب
 STE CIVILE IMMOBILIERE

NABIL شركة بلأضامن)في ط ل 
بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة بكادير 
- بقامة جس س- طنجة زنقة بكادير 

- بقامة جس س- طنجة 90000 
طنجة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.3907
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ن  ) (02 في) بملؤلخ 
 STE CIVILE بلأضامن) شركة  حل 
مبلغ) (IMMOBILIERE NABIL
دلهم  عن بن) (232.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي زنقة بكادير)-)بقامة)
-)بقامة) جس س-)طنجة زنقة بكادير)
طنجة) (90000 طنجة) جس س-)
جم ع) ب ع  تم  (: (2 نت جة  بملغرب 

ممألكات بلشركة.
  حدد مقر بلأصف ة ب)67)شالع)
طنجة) (90000 (- بملقا مة.طنجة)

بملغرب.)
  عين:

ببنص ل  ) ماللين  بلس د)ة()
 90000 27)شالع باسأ ل.) عن بنه)ب()

طنجة بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
ببرج ل  ) ج زيف  بلس د)ة()
عن بنه)ب()طريق س دي عمال لقم)22 
طنجة بملغرب) (90000 جامع بملقرى)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)67)شالع)

بملقا مة.طنجة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)258056.
908I

ficogedek(sarl(au

BAHMO CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES.، 50050، meknes
maroc

 BAHMO CONSTRUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 182، 

حي تمين، كلم 6، بملدينة بلجديدة، 

بلطابق بلسفلي، - 50000 مكناس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57315

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BAHMO CONSTRUCTION

تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)  تشغا2 مخألفة.

بلأجالة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)182،)

بملدينة بلجديدة،) (،6 كلم) حي تمين،)

مكناس) (50000 (- بلسفلي،) بلطابق 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: خالد) معطال ي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د معطال ي خالد عن بنه)ب()

مكناس)50000)مكناس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د معطال ي خالد عن بنه)ب()

مكناس)50000)مكناس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3579.

909I

PLANK

ARAB RESTAURANT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

PLANK

21، ساحة بب  بكر بلصديق شقة 8 

بكدب2، 10090، بلر9اط بملغرب

ARAB RESTAURANT شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : يعق ب 

بملنص ل بل ك ذ ق لقم 88 ق بس 

بلر9اط - 10130 بلر9اط بملغرب .

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.120553

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 01)شتنبر) بملؤلخ في)

ذبت) شركة  (ARAB RESTAURANT

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم)

يعق ب) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 

ق بس) (88 لقم) ذ ق  بل ك  بملنص ل 

بملغرب) بلر9اط  (10130 (- بلر9اط)

نت جة لعدم مزب لة بلشركة للنشاط)

بلذي

تأسست رجله..

  عين:

هند كرمة   عن بنه)ب() بلس د)ة()

تم) زنقة  بد  (37 لقم) بته فن  تجزئة 

بلر9 ع بلهره لة)12020)تمالة بملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

2022) في يعق ب) شتنبر) (01 بأاليخ)

ق بس) (88 لقم) ذ ق  بل ك  بملنص ل 

بلر9اط)-)10130)بلر9اط بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)129221.

910I
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FIDUCIAIRE PASTEUR

بوينفيف استيراد و خدمات
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay(EL(MOHAMMADI 3ième

 Etage - Oujda(oujda، 60000،

oujda maroc

ب ينف ف بسأيربد   خدمات شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 3 

 قم 2 حي شهاد حي بملسأقبل  جدة 

- 60000  جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.30731

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تقرل حل) (2018 ن نبر) (12 بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

مبلغ) خدمات  بسأيربد    ب ينف ف 
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

مقرها بإلجأماعي بلطابق)3) قم)2)حي)

 60000 (- شهاد حي بملسأقبل  جدة)

 جدة بملغرب نت جة 2):)حل بلشركة)

   ضعها لهن بلأصف ة بلنهائ ة.

  حدد مقر بلأصف ة ب بلطابق)3 

 قم)2)حي شهاد حي بملسأقبل  جدة)-)

60000) جدة بملغرب.)

  عين:

ب ينف ف) هشام  بلس د)ة()

 RUE 37 ب)) عن بنه)ب()   

 DECOMBEROUSE 89100 LYON

 FRANCE 0 LYON FRANCE 0 lyon

france)كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ن نبر) (28 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2018)تحت لقم)1502.

911I

CAC PARTNERS

URBAN LAND
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CAC PARTNERS
 25Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc

 25Lotissement Guynemer Bd
 Al(Abtal(Casablanca-Maroc،
MAROC 20000، بلدبل بلب ضاء
URBAN LAND شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 32، زنقة 
بلبنفساج، إقامة زيأ نة، بلطابق 
2 لقم 21 - 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

219027
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2018 ن نبر) (30
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.URBAN LAND
بلبناء،) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

تف يض إدبلة بملشر ع.)
بلعقالي  بإلستشالة) بلتر يج 

 بملساعدة في بلعقالبت.
في) بل س طة  برنشطة  بلأط ير،)
شربء) 9 ع  تأجير بلعقالبت  برلب�سي)

 بملمألكات بلأجالية  بلصناع ة.
يعمل في جم ع بلحرف.

بلعمل ات) جم ع  عام،)  بشكل 
بملأعلقة بشكل مباشر ت  غير مباشر،)
بالعمل ات بملشال إليها) كلً ا ت  جزئً ا،)
تعاله من تجل تسه ل نشاط بلشركة)
تي) ؛) كذلك  تط يره) ت   تعزيزه  ت  
مقأن ات مباشرة ت  غير مباشرة بأي)
شكل من برشكا2 في بلشركات بلتي)
تسعى لأحق ق تهدبف مماثلة ت  ذبت)

صلة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)32،)زنقة)
بلطابق) زيأ نة،) إقامة  بلبنفساج،)
بلب ضاء) بلدبل  (20000  -  21 لقم) (2

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د مهدي بلزم لي):)60)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 20 (: بلحج جي) غ ثة  بلس دة 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د مهدي بلزم لي عن بنه)ب()

فرنسا)92200)باليس فرنسا.
بلس دة غ ثة بلحج جي عن بنه)ب()
ممرزنقة) بنيس  تجزئة  (21-22 لقم)
بلدبل) (20210 بل بزيس) بلفربشات 

بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د مهدي بلزم لي عن بنه)ب()

فرنسا)92200)باليس فرنسا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بلأجالية بالدبل بلب ضاء)بأاليخ)-)تحت)

.CRI(لقم

912I

CABINET ASOFI

SOLAR STRADA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
SOLAR STRADA شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 5 شالع 

بملسيرة بلخضربء بقامة بلسفير بل ك 
ب لقم 7 - 90000 طنجة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.102075

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 غشت) (02 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

)ة()سع د بلر 9  ) تف يت بلس د)

 50 تصل) من  بجأماع ة  حصة  (50

حصة لفائدة بلس د))ة()حسن بليزغي)

بأاليخ)02)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10982.

913I

CAC PARTNERS

URBAN LAND
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

ت س ع نشاط بلشركة)

CAC PARTNERS

 25Lotissement Guynemer Bd

 Al Abtal Casablanca-Maroc

 25Lotissement Guynemer Bd

 Al(Abtal(Casablanca-Maroc،

MAROC 20000، بلدبل بلب ضاء

URBAN LAND شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي 73، شالع 

تنفا زب ية 1، زنقة كل د 9ر فانس، 

بلطابق 3، بلشقة 302. - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

ت س ع نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.219027

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)19)ماي)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط بلشركة) بلأال ة  برنشطة 

بلحالي):

لأق  م) جديد  نشاط  إضافة 

برص 2 بلعقالية بلتي تمثل بلنشاط)

بلرئي�سي للشركة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 08 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2021)تحت لقم)786157.

912I
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 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

JALIMEDSA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شالع فاس، لكن ببن طف ل، إقامة 
ديام ند، بلطابق بر 2، مكأب لقم 

3، 90000، طنجة بملغرب
JALIMEDSA SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بني مكادة 
طريق لكايع تجزئة بملجد لقم 582 
مكأب في بلطابق بالل�سي طنجة - 

90000 طنجة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.130027

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (16 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
جربل) تحمد  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250
 G5 )ة() بلس د) لفائدة  حصة  (250
HOLDING)بأاليخ)16)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10939.
915I

aice compta

 GOODS WORLD IMPORT
EXPORT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
بسأدلبك خطٍإ

بسأدلبك خطٍإ  قع بالجريدة 
بلرسم ة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc
 GOODS WORLD IMPORT
EXPORT شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

  عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

سم ة إقامة شهرزبد 3 بلطابق 5 

لقم 22 بلنخ ل زنقة سم ة إقامة 

شهرزبد 3 بلطابق 5 لقم 22 بلنخ ل 

20370 بلب ضاء بملغرب.

بالجريدة) خطٍإ) قع  إسأدلبك 

 19 بأاليخ) (5738 عدد) بلرسم ة 

تكأ 9ر)2022.

 GOODS WORLD (: من) بدال 

 IMPORT

 GOODS WORLD (: يقرت)

IMPORT EXPORT

بلباقي بد ن تغ ير.

916I

SOCIETE 2PS PROJETS SARL

 SOCIETE 2PS PROJETS 

SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

SOCIETE 2PS(PROJETS(SARL

مدينة بل حدة بل ك ج بلرقم 290، 

70000، بلع  ن بملغرب

 SOCIETE 2PS(PROJETS(SARL 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

  عن بن مقرها بالجأماعي مدينة 

بل حدة بل ك ج بلرقم 290 - 70000 

بلع  ن.

تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.20275

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)02)تكأ 9ر)2022)تم تح يل)

بلشكل بلقان ني للشركة من)»شركة)

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة«)إلى)»شركة)

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

06)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2962.

917I

SOCIETE 2PS PROJETS SARL

SOCIETE 2PS PROJETS SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

SOCIETE 2PS(PROJETS(SARL
مدينة بل حدة بل ك ج بلرقم 290، 

70000، بلع  ن بملغرب
 SOCIETE 2PS(PROJETS(SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مدينة 
بل حدة بل ك ج بلرقم 290 بلع  ن 

70000 بلع  ن بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.20275

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 تكأ 9ر) (02 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
خ جاني) ملام  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (2.500
)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (5.000
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) ب عب د  محمد 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
06)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2962.
918I

FIDUSCO OUFASKI

كريم بيب خدمات
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUSCO OUFASKI
 CITE(AL(FIDA(N 05 GUELMIM،

81000، GUELMIM(MAROC
كريم بيب خدمات شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 06 
بقامة حي اللة مريم - 81500 س دي 

بفني بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2375

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
كريم) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بيب خدمات.
طباعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عامة   خدمات بالشهال.
 06 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
بقامة حي اللة مريم)-)81500)س دي)

بفني بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: مبر ك) كريم  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مبر ك  كريم  بلس د 
س دي) (81500 ت فلت) حي  (10 لقم)

بفني بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() مبر ك  كريم  بلس د 
س دي) (81500 ت فلت) حي  (10 لقم)

بفني بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
-)تحت لقم) بالبأدبئ ة بكلم م بأاليخ)

.-
919I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE DOUD›S WOOD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
STE DOUD’S WOOD شركة ذبت 
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مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 167 شالع 
محمد ب خاللي حي بالندلس  جدة - 

60000  جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
20023

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DOUD’S WOOD
غرض بلشركة بإيجاز):)بلنجالة)+)

نجالة بالملن  م)+)مفا ض.
 167 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بالندلس) حي  ب خاللي  محمد  شالع 

 جدة)-)60000) جدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: محمد) لحماني  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() محمد  لحماني  بلس د 
179)زنقة محمد ب خاللي حي بالندلس)

 جدة)60000) جدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() محمد  لحماني  بلس د 
179)زنقة محمد ب خاللي حي بالندلس)

 جدة)60000) جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1527.

920I

ANADIF CONSEILS

MOULTAKA CAFE SAAD
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

ANADIF CONSEILS
166 إقامة بلشهدية بلطابق بلثاني، 

برلفة، 20220، بلدبل بلب ضاء 
بملغرب

MOULTAKA CAFE SAAD شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 808، 

مدينة بلرحمة دبل ب عزة بلن بصر - 
20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.363589
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)06)ي ل  ز)2022)تقرل حل)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 MOULTAKA CAFE(بلشريك بل ح د
 100.000 لتسمالها) مبلغ  (SAAD
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي)808،)
(- مدينة بلرحمة دبل ب عزة بلن بصر)
بملغرب نت جة) بلدبلبلب ضاء) (20250
بلأ قف بلأام للنشاط بلأجالي) (: (2
بلناتج عن بملنافسة بلحادة   تده ل)

نسبة بملب عات.
(،808 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
(- مدينة بلرحمة دبل ب عزة بلن بصر)

20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بلغريب  ) سع د  بلس د)ة()
برلفة) لياض  إقامة  عن بنه)ب()
مجم عة لقم)13)إقامة لقم)17)شقة)
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20220  193

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 16 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)832769.
921I

AMAYAZ CONSULTING

AMAYAZ CONSULTING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

AMAYAZ CONSULTING
..،.،, .

AMAYAZ CONSULTING شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 265 شالع 

بلزلقط ني بلطابق 9 لقم 92 - 
20330 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
556839

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AMAYAZ CONSULTING
مهندس) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بستشالي،)مكأب بلأحق ق  بلدلبسة)

بلبحث ة.
 265 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع بلزلقط ني بلطابق)9)لقم)92 - 

20330)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
: ن صير) هاجر  إلنا  ل لى   بلس دة 
100)حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ن صير) هاجر  إلنا  ل لى  بلس دة 
 1226 باكاالن شقة) قرية  عن بنه)ب()
زنقة)9)ب لمان)33300)ب لد  فرنسا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

ن صير) هاجر  إلنا  ل لى  بلس دة 
 1226 باكاالن شقة) قرية  عن بنه)ب()
زنقة)9)ب لمان)33300)ب لد  فرنسا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)-.

922I

GLOFID

AIRE DE REPOS OASIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

GLOFID
196 شالع بلسفير بن عائشة بلطابق 

بلثاني بلرقم 2، 20300، بلدبل 
بلب ضاء بملغرب

AIRE DE REPOS OASIS شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 
غيربند  جامعة تمدب بلطريق 

بل طن ة7 مربكش س دي بن ل - 
22000 بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3397

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 AIRE (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.DE REPOS OASIS
-إمأالك) (: بإيجاز) غرض بلشركة 

محطة خدمة للس البت.
ت ضف) برلبان  حانة  -إسأغال2 

تقل من خمسة تشخاص
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-إمأالك مأجر لألغدية بلعامة.
د بل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطريق) تمدب  جامعة  غيربند  
(- بن ل) س دي  مربكش  بل طن ة7)

22000)بلجديدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: خط ب) ياسر  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() خط ب  ياسر  بلس د 
 jean إقامة) بلزلقط ني  شالع 
 20000  35 بلشقة) (157 ل°) (courtin

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() خط ب  ياسر  بلس د 
 jean إقامة) بلزلقط ني  شالع 
 20000 بلشقة35  (157 ل°) (courtin

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بن ل  بس دي  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)177.
923I

KDS CONSEILS SARL AU

BABTRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
لقم 27 بملركب بالقأصادي   

بالجأماعي، 23000، قلعة بلسربغنة 
بملغرب

BABTRAVAUX شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بلهناء 1 لقم 1011 - 23000 قلعة 
بلسربغنة ببملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.1815
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2021)تقرل حل) 06)دجنبر) بملؤلخ في)

بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
لتسمالها) مبلغ  (BABTRAVAUX
مقرها) دلهم  عن بن  (10.000
 1011 لقم) (1 بلهناء) حي  بإلجأماعي 
ببملغرب) بلسربغنة  قلعة  (23000  -

نت جة 2):)مناخ بعما2 غير مشجع.
حي) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
قلعة) (23000  -  1011 لقم) (1 بلهناء)

بلسربغنة ببملغرب.)
  عين:

عبد بلرح م لكنا ي  ) بلس د)ة()
 1029 لقم) (1 بلنخلة) خي  عن بنه)ب()
ببملغرب) بلسربغنة  قلعة  (23000

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بقلعة بلسربغنة بأاليخ)28 

شتنبر)2022)تحت لقم)201/2022.
922I

FIDUCIA-MID

HOTEL HAJJA ZAHRA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

FIDUCIA-MID
لقم 98 بلطابق بال 2 طريق مكناس 
م مال2 م دلت، 52350، م دلت 

م دلت
 HOTEL HAJJA ZAHRA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 92 مكرل 
طريق مكناس م مال2 - 52350 

م دلت بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2325

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (27 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلك مي) زهرة  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()كما2)

طريق فالك  بأاليخ)27)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بم دلت بأاليخ)

2022)تحت لقم)238.

925I

FIDUCIA-MID

HOTEL HAJJA ZAHRA SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

FIDUCIA-MID
طريق) بال 2  بلطابق  (98 لقم)
(،52350 م دلت،) م مال2  مكناس 

م دلت م دلت
 HOTEL HAJJA ZAHRA SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 92 بإلجأماعي) مقرها   عن بن 
مكرل طريق مكناس م مال2)-)52350 

م دلت بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.2325

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 27)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()كما2)
كمسير) بلك مي  فالك   زهرة  طريق 

آخر
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بالبأدبئ ة بم دلت بأاليخ)

2022)تحت لقم)238.

926I

M.A.I GROUPE SERVICE

LUNA SKINCARE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301،

14000، KENITRA(MAROC
LUNA SKINCARE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 27 شالع 
عمر ببن بلعاص بقامة بسماع ل 
مكأب لقم 2 - 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66789

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (02

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 LUNA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.SKINCARE

ب ع م بد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلأجم ل بلطب ع ة بالجملة

بلطب ع ة) بلأجم ل  م بد  ب ع 

بالأقس ط

بنأاج م بد بلأجم ل بلطب ع ة.

27)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

بسماع ل) بقامة  بلعاص  ببن  عمر 

بلقن طرة) (12000  -  2 لقم) مكأب 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بلعمربني محمد بمين):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د مفرمي جال2):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بمين) محمد  بلعمربني  بلس د 
لقم) (35 حي بلسالم بل ك) عن بنه)ب()

52 12200)س دي سل مان بملغرب.

عن بنه)ب() جال2  مفرمي  بلس د 

بلع  بشة) بلغر9 ة  بنصر  ب الد  د بل 

بلقن طرة) (12000 ط بي) س دي 

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بمين) محمد  بلعمربني  بلس د 
لقم) (35 حي بلسالم بل ك) عن بنه)ب()

52 12200)س دي سل مان بملغرب
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عن بنه)ب() جال2  مفرمي  بلس د 

بلع  بشة) بلغر9 ة  بنصر  ب الد  د بل 

بلقن طرة) (12000 ط بي) س دي 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92782.

927I

FIDUCIAIRE MOLIFID

FITORUM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC

FITORUM شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

محمد بلخامس بقامة بالندلس 

ب بلطابق بال 2 بملكأب لقم 12 

بلعربئش - بمل طنة لدى شركة 

 MOLIFID(DOMICILIATION -

92000 بلعربئش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

7133

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FITORUM

ب ع) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملنأجات بلص دالن ة

-)بلأصن ع عن طريق بلأعاقد من)

بلباطن  9 ع مسأحضربت بلأجم ل)

بلشخص ة،) بلنظافة   منأجات 

بلغذبئ ة،) بلطب ة،) بمل بد   برجهزة 

 بملكمالت بلغذبئ ة

-)بالسأيربد   بلأصدير

-)ب ع بملنأجات شبه بلص دالن ة

بالسأغال2,) بلتس ير,) بإلنشاء,) (-
برص 2) لجم ع  بلشربء,) بلكربء,)

بلأجالية

 عم ما جم ع بلعمل ات بلأجالية,)

غير) ت   بلعقالية,) بملال ة,) بلصناع ة,)

مباشرة) قه  عال  لها  بلتي  بلعقالية 

بارهدبف تعاله   بلتي بإمكانها تط ير)

تهدبف بلشركة,)  كذلك كل مساهمة)

مباشرة ت  غير مباشرة تحت تي صفة)

في بلشركات بلتي لها تهدبف مماثلة..

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بالندلس) بقامة  بلخامس  محمد 

 12 لقم) بملكأب  بال 2  بلطابق  ب 

شركة) لدى  بمل طنة  (- بلعربئش)

 MOLIFID DOMICILIATION -

92000)بلعربئش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د هشام بربدة):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د هشام بربدة عن بنه)ب()زنقة)

 92000  12 ببن فرناس لقم) عباس 

بلعربئش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د هشام بربدة عن بنه)ب()زنقة)

 92000  12 ببن فرناس لقم) عباس 

بلعربئش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالعربئش  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1035.

928I

Audimi

Maison AMORETTI
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4,، 20120،

Casablanca maroc

Maison AMORETTI شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 276   

278، شالع غاندي، بلدبل بلب ضاء. - 

20026 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557367

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.Maison AMORETTI

مطعم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملأعلقة) بلخدمات  جم ع  كاف ه,)

بالطعام بملأنقل..

( (276 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

278،)شالع غاندي،)بلدبل بلب ضاء.)-)

20026)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 200.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

خزلجي) شامي  ز9 دة  بلس دة 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (2.000 (:

للحصة.

بلس د عبد بلعزيز نش ط):)2.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

خزلجي) شامي  ز9 دة  بلس دة 
 02 بلذئاب) عين  تجزئة  عن بنه)ب()
عمالة ت شقة)11)عين بلذئاب)20180 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
نش ط) بلعزيز  عبد  بلس د 
 02 بلذئاب) عين  تجزئة  عن بنه)ب()
عمالة ت شقة)11)عين بلذئاب)20180 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
خزلجي) شامي  ز9 دة  بلس دة 
 02 بلذئاب) عين  تجزئة  عن بنه)ب()
عمالة ت شقة)11)عين بلذئاب)20180 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
نش ط) بلعزيز  عبد  بلس د 
 02 بلذئاب) عين  تجزئة  عن بنه)ب()
عمالة ت شقة)11)عين بلذئاب)20180 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)-.

929I

CABINET ANESS

OCTC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE، 12050، ,25

TEMARA MAROC
OCTC شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي محل 1 حي 
بملنزه لقم 1187 حي يعق ب بملنص ل 

- 10120 بلر9اط بململكة بملغر9 ة
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

163265
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
.OCTC(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها
تعما2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلحفر  لصف بلطرق);
-)شربء) 9 ع  تجالة م بد بلبناء);

-)تعما2 بلبناء) بلهندسة بملدن ة);
بآلالت) شربء) 9 ع  تأجير  (-

 بملعدبت بلصناع ة..
محل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
يعق ب) حي  (1187 لقم) بملنزه  حي  (1
بململكة) بلر9اط  (10120 (- بملنص ل)

بملغر9 ة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (660 (: بلس د عمري كريم)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 320 (: بلس د عمري عبد بلرح م)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() كريم  عمري  بلس د 
شالع بملهدي بن بركة بلس ي�سي) (31

10110)بلر9اط بململكة بملغر9 ة.
بلرح م) عبد  عمري  بلس د 
شالع بملهدي بن بركة) (31 عن بنه)ب()
بململكة) بلر9اط  (10110 بلس ي�سي)

بملغر9 ة.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() كريم  عمري  بلس د 
شالع بملهدي بن بركة بلس ي�سي) (31

10110)بلر9اط بململكة بملغر9 ة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)7850.
930I

CONSEILS EVERNAGE

GLORIAS CAR
إعالن مأعدد بلقربلبت

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA، 40000،
MARRAKECH maroc

GLORIAS CAR »شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: لقم 
21/2 بيس بقامة ببي بمر  طريق 

ي ك سالف ا جليز مربكش - 20000 
مربكش بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.57671
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)07)مالس)2022
تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)

قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تف يت بلحصص

قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير بملمثل بلقان ني للشركة

 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)
بلنظام برسا�سي بلأال ة:)

بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تف يت بلحصص

بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
تح يل بلشكل بلقان ني للشركة

بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تغ ير بملمثل بلقان ني للشركة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (06 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)136295.
931I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE))م تمنة برمانة)

بملحل ة(

عزي امبو ايكسبو
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)م تمنة برمانة بملحل ة(

511 زنقة لمضان بلكا�سي بلحي 
بلقديم، 65800، تا ليرت بملغرب
عزي بمب  بيكسب  شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 320 زنقة 
ملقى بل يدبن حي بلحرية - 65800 

تا ليرت بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1589

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
عزي) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

بمب  بيكسب .
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

-1بالسأيربد   بلأصدير
بملأعددة  ) بالشغا2  -2مقا لة 

بلبناء
-3مأفا ض تجالي.

عن بن بملقر بالجأماعي):)320)زنقة)
 65800 (- ملقى بل يدبن حي بلحرية)

تا ليرت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس دة عزي خديجة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس دة عزي عائشة):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() خديجة  عزي  بلس دة 
تا ليرت) (65800 دبد ) بلح ش  حي 

بملغرب.
عن بنه)ب() عائشة  عزي  بلس دة 
تا ليرت) (65800 دبد ) بلح ش  حي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() خديجة  عزي  بلس دة 
تا ليرت) (65800 دبد ) بلح ش  حي 

بملغرب
عن بنه)ب() عائشة  عزي  بلس د 
تا ليرت) (65800 دبد ) بلح ش  حي 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بأا ليرت بأاليخ)05)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)220/2022.

932I

NEW FIDUS

ج&م بور لوكوميرس إي لو 
ماركوتينغ

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

NEW FIDUS

 HASSANIA(II(BLOC(B(N° 258

 ALIA(MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ج&م ب ل ل ك ميرس إي ل  مالك تينغ 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلرقم 271 

بلزنقة 17 بلحسن ة 1 شالع بملقا مة 

بملحمدية - 20800 بملحمدية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

31399

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (10

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

ج&م) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ب ل ل ك ميرس إي ل  مالك تينغ.

بإلسأيربد) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 بلأصدير.

بلرقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

شالع) (1 بلحسن ة) (17 بلزنقة) (271

بملقا مة بملحمدية)-)20800)بملحمدية)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

حامد) محمد  مصطفى  بلس د 

ل بش):)200)حصة بق مة)100)دلهم)

للحصة.

600)حصة) (: بلس دة جيهان بكال)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
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حامد) محمد  مصطفى  بلس د 
بلرياض) حي  (1027 ل بش عن بنه)ب()

ب زن قة)20800)ب زن قة بملغرب.
عن بنه)ب() بكال  جيهان  بلس دة 
 20800 حي بلرياض ب زن قة) (1027

ب زن قة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
حامد) محمد  مصطفى  بلس د 
بلرياض) حي  (1027 ل بش عن بنه)ب()

ب زن قة)20800)ب زن قة بملغرب
عن بنه)ب() بكال  جيهان  بلس دة 
 20800 حي بلرياض ب زن قة) (1027

ب زن قة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 12 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1776.
933I

HAYTAM CONSEIL

 COMPANY MAROCAINE
 D›ACCESSOIRES ET
D›AMENAGEMENT

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement(Loubna 1 25
 Magasin 2 Sidi(Maârouf،
20280، Casablanca(Maroc
 COMPANY MAROCAINE

 D’ACCESSOIRES ET
D’AMENAGEMENT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
س م ة عمالة 82 بلطابق بلأاني 

شقة لقم 2 حي پامليي بلدبلبلب ضاء 
20320 بلدبلبلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557135

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 
باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 COMPANY MAROCAINE
 D’ACCESSOIRES ET

.D’AMENAGEMENT
تجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
ت ) بلكبيرة  بآلالت  ت   بآلالت  تد بت 
بملعدبت بلصناع ة ت  تد بت بملقا 2.

زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
س م ة عمالة)82)بلطابق بلأاني شقة)
لقم)2)حي پامليي بلدبلبلب ضاء)20320 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: ب تملد ) بسمر  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ب تملد   بسمر  بلس د 
عمالة) (26 ه) ج  بملسأقبل  إقامة 
 20280 س دي معر ف) (7 لقم) (237

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب تملد   بسمر  بلس د 
عمالة) (26 ه) ج  بملسأقبل  إقامة 
 20280 س دي معر ف) (7 لقم) (237

بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839865.
932I

مكأب بملحاسبة بطاك م

STE YARA SUD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكأب بملحاسبة بطاك م
زنقة 63 لقم 3 تنجدبد، 52600، 

تنجدبد بملغرب

STE YARA SUD شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 
بيت عاصم فركلة بلعل ا تنجدبد - 

52600 تنجدبد بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16331
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.YARA SUD
برشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بملخألفة   بلبناء)
بائع بلعقاقير.

عن بن بملقر بالجأماعي):)قصر بيت)
عاصم فركلة بلعل ا تنجدبد)-)52600 

تنجدبد بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: جما2) حام دي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: حسن) حام دي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د حام دي جما2 عن بنه)ب()
كلم مة) تنجدبد  عاصم  قصربيت 

52600)تنجدبد بملغرب.
بلس د حام دي حسن عن بنه)ب()
 52600 تنجدبد) عاصم  قصربيت 

تنجدبد بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د حام دي جما2 عن بنه)ب()
كلم مة) تنجدبد  عاصم  قصربيت 

52600)تنجدبد بملغرب

بلس د حام دي حسن عن بنه)ب()
 52600 تنجدبد) عاصم  قصربيت 

تنجدبد بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1208.
935I

MOUSSAOUI HAJJI

KIKOVA
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
KIKOVA شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

م الي إسماع ل حي بملسيرة تلف د - 
52200 تلف د بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.12351
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)29)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بملسيرة) إسماع ل حي  »شالع م الي 
إلى) بملغرب«) تلف د  (52200 (- تلف د)
محمد) شالع  بزب ية  بلكائن  »بملنز2 
بلشريف) علي  م الي  زنقة  بلخامس 
لقم)26)بلطابق بر 2 تلف د)-)52200 

تلف د بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)836.
936I

MOUSSAOUI HAJJI

TAFILALET CASH
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
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TAFILALET CASH شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 06 
زنقة بملقا مة تلف د - 52200 تلف د 

بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.11821

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)23)شتنبر)2022)تم تح يل)
للشركة) بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
(- زنقة بملقا مة تلف د) (06 »لقم) من)
»محل) إلى) بملغرب«) تلف د  (52200
إسماع ل) م الي  شالع  (123 لقم)
52200)تلف د) تجزئة بلنخ ل تلف د)-)

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)835.
937I

conseils sarl

 SOCIETE IMMOBILIERE«
TANGEROISE FATH »ITAFA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

conseils sarl
شالع لبنان بقامة يامنة 1 مكأب 
لقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE«

 TANGEROISE(FATH »ITAFA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 18 زنقة 

بلفرببي - 90000 طنجة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2657B

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 ي ل  ز) (01 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
 CECILE )ة() بلس د) تف يت 
KERNER 999)حصة بجأماع ة من)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

 BALOULAND HOLDING(بلشركة

ي ل  ز) (01 بأاليخ) (OFFSHORE

.2022

 CECILE )ة() بلس د) تف يت 

من) بجأماع ة  حصة  (KERNER 1

تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

 01 هشام عبد هللا بلجيربلي بأاليخ)

ي ل  ز)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

ي ل  ز) (21 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)255931.

938I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

V.S.N
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES

185 شالع زلقط ني بقامة 

بلزلقط ني بلطابق بلسادس، 

20100، بلدبل بلب ضاء بملغرب

V.S.N شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

1 تجزئة لقم 3 بلحي بلصناعي 

بلبرن �سي عين بلسبع - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.31280

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 ماي) (18 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بال بني) نيها  )ة() بلس د) تف يت 

حصة بجأماع ة من) (2.750 نايناني)

بلس د) لفائدة  حصة  (2.750 تصل)

)ة()م لي نات لما2 نايناني نات لما2)

نايناني بأاليخ)18)ماي)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 26 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838923.

939I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

V.S.N
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شالع زلقط ني بقامة 

بلزلقط ني بلطابق بلسادس، 
20100، بلدبل بلب ضاء بملغرب
V.S.N شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
1 تجزئة لقم 3 بلحي بلصناعي 
بلبرن �سي عين بلسبع - 20000 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.31281

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ماي) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()م لي نات لما2)
حصة بجأماع ة من) (2.300 نايناني)
تصل)2.300)حصة لفائدة بلس د))ة()
ج أ  نات لما2 نايناني بأاليخ)23)ماي)

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 23 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ماي)2022)تحت لقم)838857.

920I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

LOOK›N LOOK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شالع زلقط ني بقامة 

بلزلقط ني بلطابق بلسادس، 
20100، بلدبل بلب ضاء بملغرب
LOOK’N LOOK شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 15 
تجزئة بلأيسير، ليساسفة بلحي 
بلحسني - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.31706

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 30)غشت) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()محمد)

سعد كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839023.
921I

 OLERON INVESTISSEMENT

COSMOKIDS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

COSMOKIDS
زنقة سالية ببن زن م بلطابق) (12
بلنخ ل،) حي  (3 لقم) بلشقة  بلثالث 

20320،)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
ذبت) شركة  (COSMOKIDS

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي)12)زنقة)
سالية ببن زن م بلطابق بلثالث بلشقة)
بلدبل) (20320 (- بلنخ ل) حي  (3 لقم)

بلب ضاء)بملغرب
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس 

بملحد دة)
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي):)

557703
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.COSMOKIDS
فضاء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

لأللعاب لألطفا2 جم ع برعمال
-)تجالة برلعاب.

زنقة) (12 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
سالية ببن زن م بلطابق بلثالث بلشقة)
بلدبل) (20320 (- بلنخ ل) حي  (3 لقم)

بلب ضاء)بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 
دلهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: باليسر) سام ة  بلس دة 
حصة بق مة)10.000)دلهم للحصة.

حصة) (100 (: بربدة) بدل  بلس د 
بق مة)10.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة سام ة باليسر عن بنه)ب()
طابق) بلشفاء) زنقة عين  لؤيا  بقامة 
بلدبل) (20250 ب لك ن) (16 شقة) (5

بلب ضاء)بملغرب.
زنقة) عن بنه)ب() بربدة  بدل  بلس د 
عين بلشفاء)بقامة لؤيا طابق)5)شقة)
بلب ضاء) بلدبل  (20250 ب لك ن) (16

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة سام ة باليسر عن بنه)ب()
طابق) بلشفاء) زنقة عين  لؤيا  بقامة 
بلدبل) (20250 ب لك ن) (16 شقة) (5

بلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32726.
922I

مر ك سريغربفي

مروك سريغرافي
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مر ك سريغربفي
26 شالع بلزلقط ني بلطابق 
بلثاني مكأب لقم 6، 20250، 

بلدبلبلب ضاء بملغرب
مر ك سريغربفي شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 

بلزلقط ني بلطابق بلثاني مكأب لقم 
6 - 20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

552079

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (10
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
مر ك) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

سريغربفي.
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلسريغربف ا   بلطباعة.
26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
بلزلقط ني بلطابق بلثاني مكأب لقم)

6 - 20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس دة به ة بل لي)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د مربد بلص في):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بل لي  به ة  بلس دة 
تجزئة بل اسمين ل)6)عمالة)83)بلشقة)
بلدبلبلب ضاء) (20202 برلفة) (12

بملغرب.
عن بنه)ب() بلص في  مربد  بلس د 
تجزئة بل اسمين ل)6)عمالة)83)بلشقة)
بلدبلبلب ضاء) (20202 برلفة) (12

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بل لي  به ة  بلس دة 
تجزئة بل اسمين ل)6)عمالة)83)بلشقة)
بلدبلبلب ضاء) (20202 برلفة) (12

بملغرب
عن بنه)ب() بلص في  مربد  بلس د 
تجزئة بل اسمين ل)6)عمالة)83)بلشقة)
بلدبلبلب ضاء) (20202 برلفة) (12

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2022)تحت لقم)-.
923I

FINANCE CENTER

FAMILIA PALME
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598 CM
 UNITE 5 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
FAMILIA PALME شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 
ت الد بن لحم ن دبئرة بلب ل طريق 
بلدبل بلب ضاء نح  بر  ص تمام 

بالحأ اطي بمللكي في مربكش - 20000 
مركش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129315

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.FAMILIA PALME
تأجير) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

شقق مفر شة.
-)تنظ م بحدبث.

عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل ت الد)
بلدبل) بلب ل طريق  بن لحم ن دبئرة 
بلب ضاء)نح  بر  ص تمام بالحأ اطي)
مركش) (20000 (- مربكش) في  بمللكي 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د زه ي عاد2):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عاد2  زه ي  بلس د 
 7 شقة) (8 بقامة جنان ب لبد عمالة)
مجم عة)18 20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عاد2  زه ي  بلس د 
 7 شقة) (8 بقامة جنان ب لبد عمالة)
مجم عة)18 20000)مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139822.
922I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE EYES SPRING
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شالع محمد بلخامس لقم 03 

بلطابق بلثاني خن فرة، 52000، 
خن فرة بملغرب

STE EYES SPRING شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 
17 حي بملسيرة بلسفلى خن فرة - 

52000. خن فرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2569
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.EYES SPRING
بلأصدير) (: غرض بلشركة بإيجاز)

 بالسأيربد  بلتشا ل.
 17 زنقة) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
حي بملسيرة بلسفلى خن فرة)-)52000. 

خن فرة بملغرب.
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تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 6.000 (: بلربب لي  فاء) بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 2.000 (: ن لة) بلربب لي  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ن لة  بلربب لي  بلس دة 
بلر9اط) (3 شقة) بلغربد  زنقة  (27

10000)بلر9اط بملغرب.
عن بنه)ب() بلربب لي  فاء) بلس دة 
بلر9اط) (3 شقة) بلغربد  زنقة  (27

10000)بلر9اط بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلربب لي  فاء) بلس دة 
بلر9اط) (3 شقة) بلغربد  زنقة  (27

10000)بلر9اط بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)238.
925I

إئأمان ة بالية

TOURIA BOBINAGE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

إئأمان ة بالية
خل ل1 لقم128 بملحام د مربكش، 

20160، مربكش بملغرب
TOURIA BOBINAGE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 
بلكائن تجزئة بلكرم لقم 360 

بلعز زية طريق آسفي مربكش - 
20170 مربكش بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.56721
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)08)ي ل  ز)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
لقم) بلكرم  تجزئة  بلكائن  »بملحل 

360)بلعز زية طريق آسفي مربكش)-)
»تجزئة) إلى) مربكش بملغرب«) (20170
(- بلعز زية) (E-67لقم بل حدة  بلكرم 

20170)مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139202.

926I

wimocab

 Sable Gravette Et
Agglomere

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تف يت حصص

wimocab
مجم عة س ف ان لقم 29 

بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي معر ف 
بلدبلبلب ضاء مجم عة س ف ان 
لقم 29 بلطبقة 3 بلشقة 8 سدي 
معر ف بلدبلبلب ضاء، 20280، 

بملغرب بلدبل بلب ضاء
 Sable Gravette Et Agglomere
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي ك ل متر 11 
طريق 111 عين بلسبع بلدبلبلب ضاء 

- 20590 بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.63769

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2021 ن نبر) (02 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بل هاب) عبد  )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (1.500 لبيس)
حصة لفائدة بلس د) (60.000 تصل)
شتنبر) (30 بأاليخ) حمزة محرش  )ة()

.2022
بلض ) تحمد  )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.500
)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (60.000
حمزة محرش بأاليخ)30)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 30 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)839650.

927I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

OULJA CAMP
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER
بلشقة لقم 11 بلطابق بلثاني 

بلبقعة لقم 22 تجزئة بلزيأ ن شالع 
مدي نة، 26000، بسفي بسفي
OULJA CAMP شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي مركز 
بلبد زة - 26000 بسفي بلبد زة.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.9913
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 غشت) (03 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (1.900.000«
 2.000.000« إلى) دلهم«) (100.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (05 بأاليخ) بآسفي  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)752.
928I

FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER)شركة)

محد دة بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د

BB MAROC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS
CENTER شركة محد دة بملسؤ ل ة 

ذبت شريك  ح د
شقة 5 عمالة شهير شالع محمد 

بلسادس زنقة سيرك ف بلجديدة، 
22000، بلجديدة بملغرب

BB MAROC شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 67 زنقة 

ش فليي ب ير تلطابق5 بلشقة 16 

بلف دير بلدبل بلب ضاء - 20570 

بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

272803

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2020 غشت) (23

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 BB (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MAROC

تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء.
زنقة) (67 (: عن بن بملقر بالجأماعي)

 16 بلشقة) تلطابق5) ب ير  ش فليي 

بلف دير بلدبل بلب ضاء)-)20570)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلس دة هدى بلزلبيدي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة هدى بلزلبيدي عن بنه)ب()

 1 بلرقم) (a2 عمالة) قرد س  تجزئة 

22000)بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس دة هدى بلزلبيدي عن بنه)ب()

 1 بلرقم) (a2 عمالة) قرد س  تجزئة 

22000)بلجديدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)728602.

929I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

LHAJ YOUSSEF

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

قفل بلأصف ة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صند ق بلبريد 310 بلرئيس ة 

بلرش دية، 52000، بلرش دية 

بملغرب

LHAJ YOUSSEF شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : قصر 

بمالك  كلم مة - 52250 كلم مة 

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.12829

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 ي ل  ز) (01 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (LHAJ YOUSSEF حل)

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي قصر)

كلم مة) (52250 (- كلم مة) بمالك  

بملغرب نت جة الزمة شغل.

  عين:

بشع   ) ي سف  بلس د)ة()

كلم مة) بمالك   قصر  عن بنه)ب()

)ة() كلم مة بملغرب كمصفي) (52250

للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

قصر) 2022) في  ي ل  ز) (01 بأاليخ)

كلم مة) (52250 (- كلم مة) بمالك  

بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)837.

950I

” JIFLEX TRANS“(جفل كس تربنس

 JIFLEX“ جفليكس ترانس
“ TRANS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

“ JIFLEX TRANS“ جفل كس تربنس

26 شالع مرس سلطان شقة 3 

بلطابق بر 2 -، 20130، بلدبل 

بلب ضاء بملغرب

 “ JIFLEX TRANS“ جفل كس تربنس

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
مرس سلطان شقة 3 بلطابق بر 2 

- - 20130 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557517

 27 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.” JIFLEX TRANS“(جفل كس تربنس
مقا 2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلتي) بالس البت  بلبضائع  نقل؛نقل 

تسا ي حم لتها بملعأمدة ت  تزيد عن)

15)طن...

26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)

مرس سلطان شقة)3)بلطابق بر 2)-)-)

20130)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلدبلي) بلحسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلنظ في) لض بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د بلحسن بلدبلي عن بنه)ب()
عمالة) (1 س) م  سكن  ب تي  إقامة 
 20230 بلحسني) بلحي  (16 شقة) (7

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلس د لض بن بلنظ في عن بنه)ب()
إسماع ل) س دي  له امنة  د بل 

22000)بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلحسن بلدبلي عن بنه)ب()
عمالة) (1 س) م  سكن  ب تي  إقامة 
 20230 بلحسني) بلحي  (16 شقة) (7

بلدبلبلب ضاء)بملغرب
بلس د لض بن بلنظ في عن بنه)ب()
إسماع ل) س دي  له امنة  د بل 

22000)بلجديدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32602.
951I

FIGENOUV

ALPHA BIPOINT TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

FIGENOUV
شالع بلنصر عمالة 16 شقة 3 دي ل 

بلسالم، 50050، مكناس بملغرب
 ALPHA BIPOINT TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بالل�سي تجزئة بلعنبرة لقم 221 س 

1ز بغة - 30020 فاس بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.58081

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (22 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
سع د عر9ات) )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250
بمين) )ة() بلس د) لفائدة  حصة  (500

بلعمالي بأاليخ)22)غشت)2022.
سع د عر9ات) )ة() بلس د) تف يت 
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250
جهان) )ة() 500)حصة لفائدة بلس د)

بلعمالي بأاليخ)22)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (27 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5098.
952I

FIGENOUV

OPTIMUM SAFE SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

FIGENOUV
شالع بلنصر عمالة 16 شقة 3 دي ل 

بلسالم، 50050، مكناس بملغرب
 OPTIMUM SAFE SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي س 27 
شقة 2 بلطابق 2 لياص بلزيأ ن - 

50050 مكناس بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.55091

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (15 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()بيمان بلغب لي)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000
)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.000
غشت) (15 بأاليخ) بلر بم�سي  حم د 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3525.
953I

FIGENOUV

OPTIMUM SAFE SERVICES
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

FIGENOUV
شالع بلنصر عمالة 16 شقة 3 دي ل 

بلسالم، 50050، مكناس بملغرب
 OPTIMUM SAFE SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي س 27 
شقة 2 بلطابق 2 لياض بلزيأ ن - 

50050 مكناس بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.55091

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 15)غشت) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بلر بم�سي حم د كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمكناس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)3525.

952I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

ANASSI FROID
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc
ANASSI FROID شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي باب 

بنا�سي مجم عة 7 بقامة 5 عمالة 
87 بلطابق 2 بهل بلغالم س دي 
برن �سي - 20620 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.521701

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (29 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()عمر بحمط ش)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()بحمد)

بلح اني بأاليخ)29)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820031.

955I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 AFRICA ELEC
AUTOMATION INDUSTRY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc
 AFRICA ELEC AUTOMATION
INDUSTRY شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلقدس 

زنقة 6 لقم 25 بلطابق بلسفلي 
س دي بلبرن �سي - 20610 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557729

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 AFRICA ELEC AUTOMATION

.INDUSTRY
ل بزم) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلكهر9ائ ة  برل ة) بملعدبت  برجهزة 
 جم ع بملعدبت بلصناع ة من جم ع)
بملالكات  كل ما ه  جديد  مسأعمل)

 مأقادم.
دلبسة  إنجاز  تشغ ل بلعمل ات)
بلأقن ة في بلكهر9اء)  برجهزة برل ة)

 بلأنظ م في بلقطاع بلصناعي.
بلكهر9اء) بإللكتر ن ات) تعما2 

 بلص انة بلصناع ة..
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) (25 لقم) (6 زنقة) بلقدس 
 20610 (- بلبرن �سي) بلسفلي س دي 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: كر بن) عماد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() كر بن  عماد  بلس د 
بقامة بلهدى عمالة)20)بلرقم)5)شالع)
20700)بلدبل بلب ضاء) محمد ب زيان)

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس دة خديجة جفري عن بنه)ب()
دلب جديد زنقة)9)لقم)8 22152)بلبئر)

بلجديد بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820271.
956I

FLASH ECONOMIE

LUCID OPTIQUE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

LUCID OPTIQUE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 125 ب 

تجزئة لياض بلزيأ ن لبك مأجر 3 - 
30000 فاس بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
73997

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LUCID(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.OPTIQUE
غرض بلشركة بإيجاز):)بلنظالبت.

ب) (125 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
 -  3 تجزئة لياض بلزيأ ن لبك مأجر)

30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 100 (: بلس دة بلدعن ني خديجة)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
خديجة) بلدعن ني  بلس دة 
عن بنه)ب()27)زنقة)01)شقة)02)عمالة)
05)حي بلرجاء)م الي بلكامل)30000 

فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
خديجة) بلدعن ني  بلس دة 
عن بنه)ب()27)زنقة)01)شقة)02)عمالة)
05)حي بللرجاء)م الي بلكامل)30020 

فاس بملغرب)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5160.

957I

FLASH ECONOMIE

EL OMARI AUTO ORIENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 EL OMARI AUTO ORIENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

ف صل بن عبد بلعزيز تجزئة بن حم  
لقم 77 - 60000  جدة بملغرب 

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

39651

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (09

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 EL (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.OMARI AUTO ORIENT

غرض بلشركة بإيجاز):)بلأجالة في)

قطع غ ال بلس البت.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ف صل بن عبد بلعزيز تجزئة بن حم )
لقم)77 - 60000) جدة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بلعمالي) بنس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلعمالي  بنس  بلس د 
حي بلج هرة زنقة ب)2)لقم)1 60000 

 جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلعمالي  بنس  بلس د 
حي بلج هرة زنقة ب)2)لقم)1 60000 

 جدة بملغرب)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

ي ل  ز) (08 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1018.

958I

FLASH ECONOMIE

ESCOFFIER
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au
181، شالع عبد بمل من، إقامة 

بل مامة C، بلطابق بر 2 شقة لقم 6 
حي بملستشف ات بلدبل بلب ضاء

-ESCOFFIER -sarl
بلسجل بلأجالي : 166503

حل بلشركة قبل بر بن
بلعام) بلجمع  بم جب  (- (1
بأاليخ) بملنعقد  بلعادي  بلغير 
بملسماة) للشركة  (،25/09/2019
محد دة) شركة  (،»ESCOFFIER«
)10.000()دلهم) بملسؤ ل ة لتسمالها)
بلب ضاء،) بالدبل  بالجأماعي   مقرها 
121،)شالع بلزلقط ني،)قرل ما يلي):

ت بنها  فقا) قبل  بلشركة  حل  (•
للفصل)35)من بلنظام برسا�سي.

ج زيف) جاك  بلس د  تع ين  (•
من) بلجنس ة،) بلج كي  بريش،) ل 9ير 
بلحامل)   (،09/05/1955 م بل د)
 Q30608BE لقم) بإلقامة  لبطاقة 

كمصفي للشركة.
بالدبل) بلأصف ة  مقر  تثب ت  (•

بلب ضاء،121،)شالع بلزلقط ني.)
بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (2-
بالدبل) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 
تحت) (22/06/2022 بأاليخ) بلب ضاء)

لقم)829038.
للنشر   بلب ان)

959I

FLASH ECONOMIE

MKH CONSEIL 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MKH CONSEIL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
مرس بلسلطان، بلطابق 1 لقم 03 - 

20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557291

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 MKH (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.CONSEIL
بملش لة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلأجالية،) بإلدبلة،) بالستشالبت،)
بأي) بلشركة،)  بلأدليب.مشالكة 
تم) شركة  ت   عمل  تي  في   س لة،)
إنشاؤها،) بلتي) سيأم  ت   إنشاؤها 
بلشركة،) بهدف  مرتبطة  تك ن  قد 
شركات) إنشاء) طريق  عن  س ما   ال 
ت ) بالكأأاب  ت   جديدة،) بملساهمة 
حق ق) ت   بملال ة  بر لبق  بستردبد 
بلأحالف) ت   بالندماج  ت   بلشركات 
مجم عة) ت   بملشترك  بملشر ع  ت  
بملصالح بالقأصادية ت  إدبلة بإليجال.
26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 -  03 1)لقم) مرس بلسلطان،)بلطابق)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 Khial(Mokhtar( :( 1.000 بلس د)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د)Khial Mokhtar)عن بنه)ب()
 19Rue de Reuilly 75012 PARIS

.FRANCE
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د)Khial Mokhtar)عن بنه)ب()
 19Rue de Reuilly 75012 PARIS

FRANCE
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820210.

960I

لمزي لالستشالبت

HAMICHTRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

لمزي لالستشالبت
شالع 22 ن نبر عمالة حمدي  لد 

بلرش د بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 
بلع  ن، 70000، بلع  ن بملغرب
HAMICHTRANS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة عبدة 
لقم 02 حي بل حدة 01 بلع  ن. - 

70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23255

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.HAMICHTRANS
غرض بلشركة بإيجاز):)نقل جم ع)
على) بلبناء) بلبضائع  م بد  م بد 
حساب شخ�سي  ن ابة عن بآلخرين،)
بلسريع  برمأعة)  بلنقل  بلبريد 
بلس اح ين)  بمل ظفين  بملسافرين 
تأجير آالت بلبناء) جم ع بملركبات) ؛)

برخرى..
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زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عبدة لقم)02)حي بل حدة)01)بلع  ن.)

- 70000)بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلحامش) عبدبلعزيز  بلس د 
ب ناغة) بعريش  د بل  عن بنه)ب()

بلص يرة.)22000)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلحامش) عبدبلعزيز  بلس د 
ب ناغة) بعريش  د بل  عن بنه)ب()

بلص يرة.)22000)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
05)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2956/2022.
961I

لمزي لالستشالبت

 ATLANTIC MATERIAUX
TRANS ET SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة
لمزي لالستشالبت

شالع 22 ن نبر عمالة حمدي  لد 
بلرش د بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 

بلع  ن، 70000، بلع  ن بملغرب
 ATLANTIC MATERIAUX TRANS
ET SERVICES شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

تكف 2 لقم 20 شالع خط بلرملة 01 
بلع  ن - 70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23231

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 ATLANTIC MATERIAUX TRANS

.ET SERVICES
غرض بلشركة بإيجاز):)م بد بناء؛)
؛) بلنقل  بلخدمات) مأن عة؛) م بد 

بسأيربد  تصدير.....)بلخ.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
تكف 2 لقم)20)شالع خط بلرملة)01 

بلع  ن)-)70000)بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلساكر) بملصطفى  بلس د 
بلص يرة) ط بحن  حي  (16 عن بنه)ب()

57050)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلساكر) بملصطفى  بلس د 
بلص يرة) ط بحن  حي  (16 عن بنه)ب()

57050)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
02)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2938/2022.
962I

MB ROUTE

MB ROUTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

قفل بلأصف ة

MB ROUTE
حف ظ بلخير لقم 123 بلدبل بلب ضاء
MB ROUTE شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي : حف ظ 

بلخير لقم 123 بلدبل بلب ضاء.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.211157

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

بملؤلخ في)07)تكأ 9ر)2021)تقرل حل)
MB ROUTE)شركة ذبت بملسؤ ل ة)
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بملحد دة 
بإلجأماعي) مقرها  دلهم  عن بن 
حف ظ بلخير لقم)123)بلدبل بلب ضاء.

  عين:
بملهدي) محمد  بلس د  بلس د)ة()
 22 كال ف لن ا) عن بنه)ب() منص ل   
بلدبل) بال 2  بلطابق  بالسماع ل ة 
بلب ضاء)لقم بلبريد)20520)كمصفي)

)ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بأاليخ)07)تكأ 9ر)2021)حف ظ بلخير)

لقم)123)بلدبل بلب ضاء.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

دجنبر)2021)تحت لقم)803055.

963I

COMP FOR YOU

 HABACHI BEST
CONSTRUCTION

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

COMP FOR YOU
55 زنقة بلكر م تجزئة بملسأقبل 
بلجديدة، 22000، بلجديدة بملغرب

 HABACHI BEST
CONSTRUCTION شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 25 زنقة 

بطلس بلطابق بلرببع لقم 16 
بملعاليف بلدبل بلب ضاء بملغرب 
20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557297

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
مأب عة) بلشركة  تسم ة 
بمخأصر) بإلقأضاء) عند 
 HABACHI BEST (: تسم تها)

.CONSTRUCTION
مقا لة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالية.
بلبناء) بالشغا2  في  مقا لة 

 بالشغا2 بملخألفة.
بلأجالة..

 25 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 16 لقم) بلرببع  بلطابق  بطلس  زنقة 
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  بملعاليف 

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بربه م) حب�سي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بربه م  حب�سي  بلس د 
بلجديدة) سل ماني  تجزئة  (2 لقم)

22000)بلجديدة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بربه م  حب�سي  بلس د 
بلجديدة) سل ماني  تجزئة  (2 لقم)

22000)بلجديدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32230.
962I

مكأب بملحاسبة

STE M2C PRO SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

مكأب بملحاسبة
5 زنقة عبد بمل من بن علي، 52000، 

بلرش دية بملغرب
STE M2C PRO SARL AU شركة 
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ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 

1135 تجزئة م الي علي بلشريف 

بلرش دية - 52000 بلرش دية 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16353

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.M2C PRO SARL AU

ترك ب  ) (: غرض بلشركة بإيجاز)

إصالح بملك ف بله بئي

ل بزم مكأب ة

بعما2 مخألفة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)1135 

تجزئة م الي علي بلشريف بلرش دية)

- 52000)بلرش دية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

100.000,00)دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د لبعي م لبد):)1.000)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() م لبد  لبعي  بلس د 

تجزئة  بد بلذهب لقم)137)بلرش دية)

52000)بلرش دية بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() م لبد  لبعي  بلس د 

تجزئة  بد بلذهب لقم)137)بلرش دية)

52000)بلرش دية بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1231.
965I

ANNONCE B.O DCHEIRA

 SOCIETE HOLDING
NEGOCE IMMO

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تغ ير تسم ة بلشركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
مكأب لقم 2 بلطابق 2 بلثاني بل ك 

1 شالع س دي سل مان تجزئة 3706 
بلحي بملحمدي بكادير، 86360، 

بنزكان بملغرب
 SOCIETE HOLDING NEGOCE

IMMO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بالجأماعي مكأب لقم 
2 بلطابق بلثاني تجزئة 3706 بلحي 
بملحمدي بكادير - 80080 بكادير 

بملغرب.
تغ ير تسم ة بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
29729

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تغ ير) (2022 شتنبر) (27 بملؤلخ في)
 SOCIETE« من) بلشركة  تسم ة 
إلى) (»HOLDING NEGOCE IMMO

.»HOLDING STEP«
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118693.
966I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

OULED NEMMA CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شالع بلحسن بلثاني لقم 81 حي 
 avenue س طا س ق بلسبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، س ق بلسبت بملغرب
OULED NEMMA CASH شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي شالع 
بلدبخلة بل ك 03 بلرقم 139 حي 
بلدبخلة س ق بلسبت - 23550 

س ق بلسبت بملغرب.
تغ ير نشاط بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.323

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تغ ير) (2022 شتنبر) (28 بملؤلخ في)
نشاط بلشركة من)»- ك ل بالعم لة«)

إلى)»-1)تح يل بالم ب2
-2) س ط مالي«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بس ق بلسبت ب الد بلنمة)
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (06 بأاليخ)

.312
967I

FIDUCIAIRE PASTEUR

حرازة كار
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة
FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble
 8 Hay(EL(MOHAMMADI 3ième
 Etage - Oujda(oujda، 60000،

oujda maroc
حربزة كال شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
مبالك بلبكاي لهب ل حي بل حدة 

عمالة 2 شقة لقم 3 بلطابق بلثاني 
 جدة - 60000  جدة بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.32917
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2020)تقرل حل) 17)غشت) بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  كال  حربزة 
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي شالع)
بل حدة) حي  لهب ل  بلبكاي  مبالك 
بلطابق بلثاني) (3 شقة لقم) (2 عمالة)
60000) جدة بملغرب نت جة) (-  جدة)
مصدل) غ اب  في  مال ة  ضائقة  (: (2

للأم يل.

شالع) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
بل حدة) حي  لهب ل  بلبكاي  مبالك 
بلطابق بلثاني) (3 شقة لقم) (2 عمالة)

 جدة)-)60000) جدة بملغرب.)
  عين:

ب ترفاس  ) بلس د)ة() ل د 
ف6  زنقة  (2 بلنهضة) حي  عن بنه)ب()
لقم)255) جدة)60000) جدة بملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (15 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2020)تحت لقم)1953.
968I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 IMMOWORLD LUXURY
REAL ESTATE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8، 90020،

TANGER MAROC
 IMMOWORLD LUXURY REAL

ESTATE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بته فن، بقامة مكاتب ل  ن ل، مكأب 

لقم 30 - 90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
131087

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
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عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 IMMOWORLD LUXURY REAL

.ESTATE
غرض بلشركة بإيجاز):)

-)بلتس يق بلعقالي؛)
-) ك ل عقالي؛)

-)بقأناء) تط ير  9 ع بلعقالبت.
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بته فن،)بقامة مكاتب ل  ن ل،)مكأب)

لقم)30 - 90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د معأصم بملسا ي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د معأصم بملسا ي عن بنه)ب()
(،02 لقم) زنقة ت 2،) بملنظر بلجم ل،)

90070)طنجة،)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د معأصم بملسا ي عن بنه)ب()
(،02 لقم) زنقة ت 2،) بملنظر بلجم ل،)

90070)طنجة،)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 
2022)تحت لقم)11113)من بلسجل)

بلترت بي.
969I

NKH CONSULTING SARL

SOTRANOR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SOTRANOR شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 102 
محل 2 مسيرة 1 تمالة تمالة 12000 

تمالة بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.01951/127501
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)01)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
تمالة) (1 مسيرة) (2 محل) (102 »عمالة)
إلى) بملغرب«) تمالة  (12000 تمالة)
ب جنيبة) زنقة  (1 طابق) (252 »لقم)
سال) (11000 سال) سال  بنبعاث  حي 

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بأمالة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)9033.

970I

HOUSE CARE

HOUSE CARE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

HOUSE CARE
-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi، ,17
20600، Casablanca(Maroc
HOUSE CARE شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي مجم عة 
بلأقدم، بملجم عة بلسكنیة 17-2، 

بلطابق 2، سیدي بلبرن �سي - 
20600 بلدبلبلبیضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.290825
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 05)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 HOUSE CARE بل ح د) بلشريك 
مبلغ لتسمالها)30.000)دلهم  عن بن)
بلأقدم،) مقرها بإلجأماعي مجم عة 
بلطابق) (،2-17 بلسكنیة) بملجم عة 
 20600 (- بلبرن �سي) سیدي  (،2
(: (2 نت جة  بملغرب  بلدبلبلبیضاء)

سك ن نشاط بلشركة.

  حدد مقر بلأصف ة ب مجم عة)
(،2-17 بلسكنیة) بملجم عة  بلأقدم،)
بلطابق)2،)سیدي بلبرن �سي)-)20600 

بلدبلبلبیضاء)بملغرب.)
  عين:

بندب  ) ب ليل   ل زبلي  بلس د)ة()
عن بنه)ب()بطیم نان ك يز ن بلفلیبين)
بلفلیبين) ك يز ن  بطیم نان  (2331

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839925.

971I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إيزيدوم بيزنس سنتر
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زب ية شالع محمد بلخامس   شالع 
ببن كثير إقامة د س مالس لقم 22، 

90000، طنجة بملغرب
إيزيد م بيزنس سنتر شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 8 زنقة 

بلكندي إقامة سانأا كاللب 2 ,بلطابق 
7, بملكأب لقم 17 - 90000 طنجة 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.107173

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 19)شتنبر) بملؤلخ في)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()عمربن)

محمد لضا كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)258012.

972I

HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

HOUSEKEEPING
-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi، ,17
20600، Casablanca(Maroc

HOUSEKEEPING شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي مجم عة 
بلأقدم، بملجم عة بلسكنیة 17-2، 

بلطابق 2، سیدي بلبرن �سي - 
20600 بلدبلبلبیضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.290823
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 05)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 HOUSEKEEPING بلشريك بل ح د)
مبلغ لتسمالها)30.000)دلهم  عن بن)
بلأقدم،) مقرها بإلجأماعي مجم عة 
بلطابق) (،2-17 بلسكنیة) بملجم عة 
 20600 (- بلبرن �سي) سیدي  (،2
(: (2 نت جة  بملغرب  بلدبلبلبیضاء)

سك ن نشاط بلشركة.
  حدد مقر بلأصف ة ب مجم عة)
(،2-17 بلسكنیة) بملجم عة  بلأقدم،)
بلطابق)2،)سیدي بلبرن �سي)-)20600 

بلدبلبلبیضاء)بملغرب.)
  عين:

بل 9ر  ) سایك ن  بدیل  بلس د)ة()
عن بنه)ب()بایس سیتي بلفلیبين)6206 
)ة() كمصفي) بلفلیبين  سیتي  بایس 

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839926.
973I
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مكأب بلخبرة في بملحاسبة

LMOM-GORI SARL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

مكأب بلخبرة في بملحاسبة

20 زنقة ببن بط طة، 52000، 

بلربش دية بملغرب

LMOM-GORI SARL شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي قصر 

ت طاف جماعة شرفاء مذغرة - 

52000 بلرش دية بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

16325

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LMOM-GORI SARL

نجالة) (1- (: غرض بلشركة بإيجاز)

برشعا2) (3- بملأاجرة.) (2- برمل ن  م.)

بملخألفة..

قصر) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- مذغرة) شرفاء) جماعة  ت طاف 

52000)بلرش دية بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلس د عبد بلسالم م م )

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: مك لي) بدليس  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

م م ) بلسالم  عبد  بلس د 
حي) (13 بلزنقة) (20 لقم) عن بنه)ب()

بملسيرة)52000)بلرش دية بملغرب.

عن بنه)ب() مك لي  بدليس  بلس د 
بلزنقة)10)لقم)53)حي بملسيرة)52000 

بلرش دية بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
م م ) بلسالم  عبد  بلس د 
حي) (13 بلزنقة) (20 لقم) عن بنه)ب()

بملسيرة)52000)بلرش دية بملغرب
عن بنه)ب() مك لي  بدليس  بلس د 
بلزنقة)10)لقم)53)حي بملسيرة)52000 

بلرش دية بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالرش دية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1227.

972I

لمزي لالستشالبت

 TRADER MATERIAUX
MATERIELS ET SERVICES

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

لمزي لالستشالبت
شالع 22 ن نبر عمالة حمدي  لد 

بلرش د بلطابق لقم 01 شقة لقم 01 
بلع  ن، 70000، بلع  ن بملغرب

 TRADER MATERIAUX
MATERIELS ET SERVICES شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بكف 2 
لقم 18 زنقة خط بلرملة 01 بلع  ن 

- 70000 بلع  ن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
23257

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (28
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 TRADER MATERIAUX (:

.MATERIELS ET SERVICES
غرض بلشركة بإيجاز):)م بد بناء؛)
؛) بلنقل  بلخدمات) مأن عة؛) م بد 

بسأيربد  تصدير.
عن بن بملقر بالجأماعي):)حي بكف 2)
لقم)18)زنقة خط بلرملة)01)بلع  ن)

- 70000)بلع  ن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلساكر) بملصطفى  بلس د 
بلص يرة) ط بحن  حي  (16 عن بنه)ب()

57050)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلساكر) بملصطفى  بلس د 
بلص يرة) ط بحن  حي  (16 عن بنه)ب()

57050)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
05)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2957/2022.
975I

FIDUCHORFA(ف ديشرفا

ATONEGOCE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDUCHORFA ف ديشرفا
531 شالع شنق ط حي بلسماعلة 
سطات، 26000، سطات بملغرب

ATONEGOCE شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 172 شالع 
زلقط ني   م �سى بن نصير بلطابق 
لقم 7 بلشقة لقم 16 بلدبل بلب ضاء 

- 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557185

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ATONEGOCE
تعما2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلبناء)بملخألفة
-)بلتر يج بلعقالي

-تجالة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)172)شالع)
زلقط ني   م �سى بن نصير بلطابق)
لقم)7)بلشقة لقم)16)بلدبل بلب ضاء)-)

20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د سف ان عط ف):)90)حصة)

بق مة)1.000)دلهم للحصة.
10)حصة) (: بلس د تي ب عط ف)

بق مة)1.000)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د سف ان عط ف عن بنه)ب()
دلب) بملنص ل  يعق ب  زنقة  (82
سطات) (26000 سطات) بلصاب ن 

بملغرب.
بلس د تي ب عط ف عن بنه)ب()82 
زنقة يعق ب بملنص ل دلب بلصاب ن)

سطات)26000)سطات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د سف ان عط ف عن بنه)ب()
دلب) بملنص ل  يعق ب  زنقة  (82
سطات) (26000 سطات) بلصاب ن 

بملغرب
بلس د تي ب عط ف عن بنه)ب()82 
زنقة يعق ب بملنص ل دلب بلصاب ن)

سطات)26000)سطات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839893.
976I
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fidulimar

AOMEZ
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AOMEZ شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 
بسمل ل تاجدة ترم كت - 25000 

 لزبزبت بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

12127
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (02
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AOMEZ
:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

بلبناء)  بالشغا2 بملخألفة)
كربء)  بسأغال2 بالماكن بلعم م ة)

تاجر.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 25000 (- ترم كت) تاجدة  بسمل ل 

 لزبزبت بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلس د ببربه م بيت مزيان)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
500)حصة) (: بلس د ببربه م ب ز )

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
مزيان) بيت  ببربه م  بلس د 
ترم كت) بلجديد  تكمي  عن بنه)ب()

25000) لزبزبت بملغرب.

عن بنه)ب() ب ز   ببربه م  بلس د 
 25000 حي بسمل ل تاجدة ترم كت)

 لزبزبت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
مزيان) بيت  ببربه م  بلس د 
ترم كت) بلجديد  تكمي  عن بنه)ب()

25000) لزبزبت بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ب لزبزبت بأاليخ)07)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)397/2022.
977I

AB COMPTA NORD

 STE KONACHE
FOURNITURE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4، 90000
 STE KONACHE FOURNITURE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي يعق ب 
بملنص ل لقم 2 بلطابق بلثاني لقم 

2 - 90070 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
122113

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 يناير) (05
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.KONACHE FOURNITURE
غرض بلشركة بإيجاز):)شربء) 9 ع)
بلخ اطة) مسألزمات  ل بزم   ت زيع 

 بملكأب.

يعق ب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 2 بلطابق بلثاني لقم) (2 بملنص ل لقم)

- 90070)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د لش د ب شيت):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د لش د ب شيت):)100)بق مة)

100)دلهم.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() ب شيت  لش د  بلس د 
لقم) (100 بلعمالة) (01 بلبركة) مجمع 

03 90070)طنجة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب شيت  لش د  بلس د 
لقم) (100 بلعمالة) (01 بلبركة) مجمع 

03 90070)طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
فبربير) (02 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)250523.
978I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE RTG LOGISTIQUE ET
DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شالع بلفدبء تجزئة سميرة تا نات 
32000 بملغرب تا نات، 32000، 

تا نات بملغرب
 STE RTG LOGISTIQUE ET

DISTRIBUTION SARL AU شركة 
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملحلة 
تيسة تا نات تا نات 32000 تا نات 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2177

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 STE RTG LOGISTIQUE ET

.DISTRIBUTION SARL AU
تشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عامة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)حي بملحلة)
تا نات) (32000 تيسة تا نات تا نات)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلغر9الي) حمزة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بلغر9الي  حمزة  بلس د 
 32000 تا نات) تيسة  بملحلة  حي 

تا نات بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بلغر9الي  حمزة  بلس د 
 32000 تا نات) تيسة  بملحلة  حي 

تا نات بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بأا نات بأاليخ)

2022)تحت لقم)506.
979I

 MOGADOR(م كاد ل تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ليا لوا
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

م كاد ل تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
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لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 

بملخازن بلشقة لقم 3 بالطابق 

بلثاني بلص يرة بلص يرة، 22000، 

بلص يرة بملغرب

ل ا ل ب شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة 

بالطابق برل�سي لقم 152 تجزئة 

بلر نق بلص يرة - 22000 بلص يرة 

بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2759

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 07)شتنبر) بملؤلخ في)

ل ا) شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ  ل ب 

بلشقة) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 

تجزئة) (152 لقم) برل�سي  بالطابق 

بلص يرة) (22000 (- بلر نق بلص يرة)

بلأ قف بلأام عن) (: بملغرب نت جة 2)

مزب لة بلنشاط.

بلشقة) بلأصف ة ب  مقر    حدد 

تجزئة) (152 لقم) برل�سي  بالطابق 

بلص يرة) (22000 (- بلر نق بلص يرة)

بملغرب.)

  عين:

بلس د)ة()مل اء)شر بن   عن بنه)ب()

)ة() كمصفي) كندب  كندب  (000 كندب)

للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بلشقة) (: بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة)

تجزئة) (152 لقم) برل�سي  بالطابق 

بلر نق بلص يرة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 05 بأاليخ) بالص يرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)382.

980I

 MOGADOR(م كاد ل تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نماسين
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

م كاد ل تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 
بملخازن بلشقة لقم 3 بالطابق 

بلثاني بلص يرة بلص يرة، 22000، 
بلص يرة بملغرب

نماسين شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 
بلكائن بد بل بيت بالة جماعة 
بلكدبدلة بلحنشان بلص يرة - 

22000 بلص يرة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.2267

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 شتنبر) (05 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
مبلغ) نماسين  بل ح د  بلشريك  ذبت 
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مقرها بإلجأماعي بملحل بلكائن بد بل)
بيت بالة جماعة بلكدبدلة بلحنشان)
بلص يرة بملغرب) (22000 (- بلص يرة)
نت جة 2):)بلأ قف بلأام عن بلنشاط.
بملحل) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
جماعة) بالة  بيت  بد بل  بلكائن 
(- بلص يرة) بلحنشان  بلكدبدلة 

22000)بلص يرة بملغرب.)
  عين:

بلصديقي  ) نع مة  بلس د)ة()
بلسقالة) تجزئة  (1356 عن بنه)ب()
بملغرب) بلص يرة  (22000 بلص يرة)

كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بملخابرة   محل تبل غ بلعق د  بل ثائق)

بملأعلقة بالأصف ة):

بالة) بيت  بد بل  بلكائن  بملحل 
جماعة بلكدبدلة بلحنشان بلص يرة

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالص يرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)383.
981I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

باترول
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8، 20270،

Casablanca MAROC
باتر 2 شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بان لبما، 
عمالة 13، لقم 19، س دي معر ف 

- 20250 بلدبلبلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557523

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)باتر 2.
غرض بلشركة بإيجاز):)إستشالبت)

بلتس ير.
عن بن بملقر بالجأماعي):)بان لبما،)
عمالة)13،)لقم)19،)س دي معر ف)-)

20250)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

ش خي) تب   محمد  س دي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ش خي) تب   محمد  س دي  بلس د 
س تي) ك لف  ب سك لة  عن بنه)ب()
 27182 لخضربء) بملدينة  (123 ف ال)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
 27 بلس دة سهام زيزي عن بنه)ب()
إقامة سهام زنقة)05)بلطابق)2)بلشقة)
بلدبلبلب ضاء) (20150 كال ف لن ا) (7

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)32605.
982I

IMP SAHARA

INPLAS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

IMP SAHARA
حي م الي لش د بل ك 12 لقم 1 
مكرل بلع  ن، 70000، بلع  ن 

بملغرب
INPLAS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مدينة 
بل حدة بل ك c لقم 569 70000 

بلع  ن بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.33115

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تع ين) 30)شتنبر) بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

كرماط بحجب ها كمسير  ح د
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
03)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2930.
983I
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BOUCHAHMA HICHAM

RIJAN TRAVAUX
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT(AZZOUZIA(IMM 1281

 APT 7 LOT(AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
RIJAN TRAVAUX شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلعنبر 2 
لقم 176 ك م 70 مربكش 20000 

مربكش بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.23873

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)18)غشت)2022)تم تح يل)
للشركة) بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 70 ك م) (176 لقم) (2 »بلعنبر) من)
بملغرب«) مربكش  (20000 مربكش)
عمالة) سالمة  بقامة  »بسكج ل  إلى)
ف) بل ك  (2 شقة) بال 2  بلطابق  (3
 lot( azzouzia( imm( 1281( apt
مربكش) (7 marrakech 20000

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10236.
982I

CHETTIOUI AHMED

ACCESSOIRES AL IKHWANE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي بملسيرة بلخضربء,م/ب,شالع 

01,لقم 32، 92150، بلقصر بلكبير 
بملغرب

 ACCESSOIRES AL IKHWANE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي ب الد 
بحمايد,بالد بله بلي, طريق بملريصة 

لقم 15 - 92150 بلقصر بلكبير 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
3503

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ACCESSOIRES AL IKHWANE
ب ع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

إكسس بلبت بلس البت.
:)حي ب الد) عن بن بملقر بالجأماعي)
طريق بملريصة) بحمايد,بالد بله بلي,)
بلكبير) بلقصر  (92150  -  15 لقم)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلبقالي) بحمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بحمد بلبقالي عن بنه)ب()حي)
بالندلس م/د زنقة)3)لقم)25 92150 

بلقصر بلكبير بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بحمد بلبقالي عن بنه)ب()حي)
بالندلس م/د زنقة)3)لقم)25 92150 

بلقصر بلكبير بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلكبير  بالقصر  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)266.

985I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة لوموند شيريبان ش.م.م
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة ل م ند شيريبان ش.م.م 
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بالل�سي لقم 220 بأجزئة م ن ة 

عمالة 186 شالع تاهلة بملخنش2 
تط بن تط بن 93000 تط بن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

32261
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ي ن  ) (23
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
شركة) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

ل م ند شيريبان ش.م.م.
تق م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بال لي  ) بلأعل م  باشغا2  بلشركة 

بلدعم   جم ع بلحرف بملرتبطة بها..
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بالل�سي لقم)220)بأجزئة م ن ة عمالة)
تط بن) بملخنش2) تاهلة  شالع  (186

تط بن)93000)تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 200 (: لش د) -1لجاء) بلس دة)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 300 (: -2حسن بلب خالي) بلس د)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 300 (: -3زينب بلب خالي) بلس دة)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 200 (: لش د) -1لجاء) بلس دة)
بق مة)100)دلهم.

 300 (: -2حسن بلب خالي) بلس د)
بق مة)100)دلهم.

 300 (: -3زينب بلب خالي) بلس دة)
بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() لش د  -1لجاء) بلس دة)
ببريل جناح) (9 بقامة) ببريل  (9 شالع)
 03 بلشقة) (02 بلطابق) (01 -ف-)

-تط بن)93000)تط بن بملغرب.
بلب خالي) -2حسن  بلس د)
عن بنه)ب()شالع)9)ببريل بقامة)9)ببريل)
جناح)-ف-)01)بلطابق)02)بلشقة)03 

-تط بن)93000)تط بن بملغرب.
بلب خالي) -3زينب  بلس دة)
 9 بقامة) ببريل  (9 شالع) عن بنه)ب()
 02 01)لقم) بلطابق) -ب-) ببريل بل ك)

-تط بن)93000)تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لش د  -لجاء) بلس دة)
ببريل جناح) (9 بقامة) ببريل  (9 شالع)
 03 بلشقة) (02 بلطابق) (01 -ف-)

-تط بن)93000)تط بن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2032.
986I

CABINET ASMER CONSULTING

 CENTRE AILIS DE
 FORMATION ET SOUTIEN

SCOLAIRE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شالع بملسيرة بلخضربء لقم 88 
حي بلقدس بلدلي ش، 62253، 

بلدلي ش بملغرب
 CENTRE AILIS DE FORMATION
ET SOUTIEN SCOLAIRE شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د
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 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

طالق ببن زياد حي بلبام بلدلي ش - 

62253 بلدلي ش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

535

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

 CENTRE AILIS DE FORMATION

.ET SOUTIEN SCOLAIRE

مركز) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بللغات  بالعالم ات.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

(- طالق ببن زياد حي بلبام بلدلي ش)

62253)بلدلي ش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د عبد بلحق بلزهدي):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلزهدي) بلحق  عبد  بلس د 

تفرسيت) بحف لة  د بل  عن بنه)ب()

بلدلي ش)62253)تفرسيت بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلزهدي) بلحق  عبد  بلس د 

تفرسيت) بحف لة  د بل  عن بنه)ب()

بلدلي ش)62253)تفرسيت بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 02 بأاليخ) بالدلي ش  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)262.

987I

Mustapha ZAKHNINI 

GUARDAMAG
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS(EL(MA

NADOR، 62602، بلناض ل بملغرب

GUARDAMAG شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بالجأماعي حي 

بملقا مة لبس بملاء بلناظ ل - 62602 

لبس بملاء بملغرب.

تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22907

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تم تغ ير) (2022 15)غشت) بملؤلخ في)

بملباني) »تمن  من) بلشركة  نشاط 

بلعامة ت  بلخاصة«)إلى)»تاجر تسماك)

بالجملة  9الأقس ط)».

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

بالبأدبئ ة بالناض ل بأاليخ)12)شتنبر)

2022)تحت لقم)2365.

988I

LE CONSUL SAS

AKARID-RESTO SARL AU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS

 BP 4191 TOUR(HASSAN(CP

 10000 RABAT، 0، RABAT

MAROC

AKARID-RESTO SARL AU شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

عبد بلرح م ب عب د ملأقى بحمد 

بلجربلي لقم 17 سال بلجديدة - 

11100 سال بلجديدة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

36825

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.AKARID-RESTO SARL AU

 SOCIÉTÉ(:(غرض بلشركة بإيجاز

.DE RESTAURATION ET SERVICE

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع عبد)

بلرح م ب عب د ملأقى بحمد بلجربلي)

11100)سال) (- 17)سال بلجديدة) لقم)

بلجديدة بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلرحمان) عبد  بقريض  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000 (:

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلرحمان) عبد  بقريض  بلس د 

بلكأاني) بكر  محمد  ممر  عن بنه)ب()

بلجديدة) سال  (7 بلشقة) (8 بقامة)

11100)سال بلجديدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلرحمان) عبد  بقريض  بلس د 

بلكأاني) بكر  محمد  ممر  عن بنه)ب()

بلجديدة) سال  (7 بلشقة) (8 بقامة)

11100)سال بلجديدة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بسال  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)692.

989I

CCCM

صومادير
شركة بملساهمة

مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة

SOMADIR

 Boulevard(Oukat(Badi، 20290،

Casablanca Maroc

ص مادير »شركة بملساهمة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

 قعة بادي - - بلدبل بلب ضاء بملغرب.

»مالءمة بلنظام برسا�سي للشركة«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

3.085 بلدبل بلب ضاء.

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)25)ماي)2022

برسا�سي) بلنظام  مالءمة  تقرل 
لقم) للشركة مع مقأض ات بلقان ن:)

بملعد2  بملأمم للقان ن لقم) (19-20

95-17)بملأعلق بشركات بملساهمة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 21 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)838366.

990I

Tsl car

tsl car
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

Tsl car

 N°597 LOT(AL(MASSAR(RUE

 DE(ASFI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

tsl car شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي جنان ب لد 

بلعمالة لقم 1 مجم عة 12 بلطابق 

بالل�سي محل لقم 03 مربكش - 

20000 مربكش بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.127869

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

تمت) (2022 شتنبر) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
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بلدين) س ف  )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (1.000 ع اط)
بلس د) لفائدة  حصة  (1.000 تصل)
شتنبر) (26 بأاليخ) طالق لعسري  )ة()

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
شتنبر) (28 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10202.
991I

Tsl car

TSL CAR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تع ين مسير جديد للشركة

Tsl car
 N°597 LOT(AL(MASSAR(RUE

 DE(ASFI(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

TSL CAR شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي لعمالة لقم 
1 مجم عة 12 بلطابق بالل�سي محل 
لقم 03 مربكش - 20000 مربكش 
بملغرب. - 20000 - 20000 مربكش 

بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي -.
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)03)تكأ 9ر)2022)تم تع ين)
مسير جديد للشركة بلس د)ة()ع اط)

س ف بلدين كمسير آخر
تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10573.
992I

CREASTE MAROC

VALUE SQUARE SARL AU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 202502،

CASABLANCA MAROC

 VALUE SQUARE SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 61 اللة 

بل اق ت تقاطع مصطفى بملعاني 

بلطابق بلثاني بلرقم 62 مركز لياض 

- 20250 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.516707

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تقرل حل) 22)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

 VALUE SQUARE بل ح د) بلشريك 

 100.000 مبلغ لتسمالها) (SARL AU

 61 بإلجأماعي) دلهم  عن بن مقرها 

اللة بل اق ت تقاطع مصطفى بملعاني)

بلطابق بلثاني بلرقم)62)مركز لياض)-)

بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20250

ت  مجلس بإلدبلة) :)جماع بلشركاء) (2

 م بفقتهم على تصف ة بلشركة..

اللة) (61   حدد مقر بلأصف ة ب)

بملعاني) مصطفى  تقاطع  بل اق ت 

بلطابق بلثاني بلرقم)62)مركز لياض)-)

20250)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

بعب دي  ) محمد  بلس د)ة()

بيمن بدبي) 37تجزئة  عن بنه)ب()

بملغرب) برش د  (26100 برش د) ج 

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839729.

993I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

OBJECTIVO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

 AGENCE POUR LA CREATION
D’ENTREPRISES

زب ية شالع 11 يناير مع زنقة 
مصطفى بملعاني،بلطابق بلثالث، 
لقم 18، بلدبل بلب ضاء، 20500، 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
OBJECTIVO شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي زب ية شالع 

11 يناير   زنقة مصطفى بملعاني 
طابق 3 مكأب 18 - 20500 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
تع ين مسير جديد للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.353877

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم تع ين) (2022 تبريل) (25 بملؤلخ في)
بلس د)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنرش د محمد برمين كمسير  ح د
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 09 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ن  )2022)تحت لقم)827116.
992I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 SOCIÉTÉ MAROCAINE
 DES ACCESSOIRES DES

CAMIONS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115
 ETG 2، 20470، ’CASABLANCA

MAROC
 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES

 ACCESSOIRES DES CAMIONS

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزئة 
بلسالم 2 عمالة 89 محل لقم 

91 بلطابق بلسفلي بنا�سي س دي 
بلبرن �سي بلدبل بلب ضاء 20630 

بلدبل بلب ضاء بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

557329
في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES

.ACCESSOIRES DES CAMIONS
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع  شربء)

قطع غ ال ملركبات بلبضائع بلثق لة.
تجزئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لقم) محل  (89 عمالة) (2 بلسالم)
س دي) بنا�سي  بلسفلي  بلطابق  (91
 20630 بلب ضاء) بلدبل  بلبرن �سي 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (50 (: بلس د حم د  بحمد)

بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (50 (: بلس د سالك لش د)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بحمد  حم د   بلس د 
م الي ب عزة خن فرة)52000)خن فرة)

بملغرب.
عن بنه)ب() لش د  سالك  بلس د 
مل ل) ت ط  (131 لقم) بلعل ا  تجزئة 

29620)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
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عن بنه)ب() بحمد  حم د   بلس د 
م الي ب عزة خن فرة)52000)خن فرة)

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)-.
995I

LE CONSUL SAS

 MANSOUR DAHBI-AGRI
SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR(HASSAN(CP
 10000 RABAT، 0، RABAT

MAROC
 MANSOUR DAHBI-AGRI SARL
AU شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة 

ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 30 بلشقة 
8 زنقة بحمد بل ك لي حسان بلر9اط 

- 11000 بلر9اط بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
163279

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 MANSOUR DAHBI-AGRI SARL

.AU
 SOCIÉTÉ(:(غرض بلشركة بإيجاز
 DE CULTURE ET ELEVAGE

.ASSOCIES
عن بن بملقر بالجأماعي):)30)بلشقة)
8)زنقة بحمد بل ك لي حسان بلر9اط)-)

11000)بلر9اط بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: عشير) بلزلدة  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عشير  بلزلدة  بلس د 
 308 لقم) (06 تجزئة بملجاعرة قطاع)
قاسم) س دي  (16000 بمللحة) جرف 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عشير  بلزلدة  بلس د 
 308 لقم) (06 تجزئة بملجاعرة قطاع)
قاسم) س دي  (16000 بمللحة) جرف 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)7862.
996I

EL ADARISSA COSEILS

AMESLEK SURVEYING
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

EL ADARISSA COSEILS
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
AMESLEK SURVEYING شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : بلحي 
بالدبلي زنقة تال دبنت لقم 2 بني 

مال2 23000 بني مال2 بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.9085

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تقرل حل) 01)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة) (AMESLEK SURVEYING
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي بلحي)
بني) (2 لقم) تال دبنت  زنقة  بالدبلي 
مال2)23000)بني مال2 بملغرب نت جة)

لأ قف بلنشاط.
  عين:

بمسلك  ) بم مة  بلس د)ة()
2)بلرقم) عن بنه)ب()تجزئة بلخير بل ك)
12 23000)بني مال2 بملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
بلحي) 2022) في  شتنبر) (01 بأاليخ)
بني) (2 لقم) تال دبنت  زنقة  بالدبلي 

مال2)23000)بني مال2 بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة ببني مال2 بأاليخ)29)شتنبر)

2022)تحت لقم)962.
997I

AUDINEX SARLAU

 Omnium de l’Equipement
)Technique )OMETEC

شركة بملساهمة
لفع لتسما2 بلشركة

AUDINEX SARLAU
شالع عبد بمل من   زنقة شت ال، 
طابق 2، بامليي -، بلدبل بلب ضاء، 

20022، بلدبل بلب ضاء بملغرب
 Omnium de l’Equipement

Technique )OMETEC( شركة 
بملساهمة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 13 
تخص ص ف زية كالتي ه عين 

بلسبع، بلدبل بلب ضاء - 20100 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.51803
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 شتنبر) (15 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
تي) دلهم«) (7.000.000,00«
إلى) دلهم«) (3.000.000,00« من)
عن طريق) دلهم«) (10.000.000,00«
بلشركة) دي ن  مع  مقاصة  إجربء) (:

بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820066.
998I

louardi compta

M&H TERROIR
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زنقة عباس بملسعدي 

مكأب لقم 5 بملدينة بلجديدة فاس، 
30000، فاس بملغرب

M&H(TERROIR شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل ب الد 
بمحمد عين بلشقف م الي يعق ب 

فاس - 36122 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72011

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 M&H(: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.TERROIR
:)مقا 2 في) غرض بلشركة بإيجاز)

بملعدبت بلفالح ة
تاجر

مقا 2 بشغا2 مخألفة للبناء.
عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل ب الد)
بمحمد عين بلشقف م الي يعق ب)

فاس)-)36122)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
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 1.000 (: بملاحي) محمد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بملاحي  محمد  بلس د 
د بل ب الد بمحمد عين بلشقف م الي)

يعق ب فاس)36122)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بملاحي  محمد  بلس د 
د بل ب الد بمحمد عين بلشقف م الي)

يعق ب فاس)36122)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5179.
999I

louardi compta

GR METARHRI TRANS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

louardi compta
لقم 26 زنقة عباس بملسعدي 

مكأب لقم 5 بملدينة بلجديدة فاس، 
30000، فاس بملغرب

GR METARHRI TRANS شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب 8 
زنقة 399 بلطابق بلثاني تجزئة جنة 
بلزيأ ن 1 بنس دة فاس - 30030 

فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72083
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (03
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 GR (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.METARHRI TRANS
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
عن) ن ابة  بملصح 9ة  غير  برمأعة 

بلغير.

 8 :)مكأب) عن بن بملقر بالجأماعي)
بلطابق بلثاني تجزئة جنة) (399 زنقة)
 30030 (- فاس) بنس دة  (1 بلزيأ ن)

فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بملطاغري) فؤبد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عبد بلعزيز بملطاغري):)500 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بملطاغري  فؤبد  بلس د 
18)شالع بلسمالة تجزئة بل فاء) لقم)
 30070 طريق صفر  بلنرجس فاس)

فاس بملغرب.
بملطاغري) بلعزيز  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()61)زنقة ج ن ج ل)93130 
س ك) ن بزي  (00000 س ك) ن بزي 

فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بملطاغري  فؤبد  بلس د 
18)شالع بلسمالة تجزئة بل فاء) لقم)
 30070 طريق صفر  بلنرجس فاس)

فاس بملغرب
بملطاغري) بلعزيز  عبد  بلس د 
عن بنه)ب()61)زنقة ج ن ج ل)93130 
س ك) ن بزي  (00000 س ك) ن بزي 

فرنسا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5303.
1000I

س س للمحاسبة

 TRANSPORT ARROUB
AHMED ET ISRAE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

س س للمحاسبة
لقم 56 زنقة محمد بلق لي مكأب 
لقم KENITRA ،12020 ،2 بملغرب

 TRANSPORT ARROUB AHMED
ET ISRAE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 101 شالع 
م الي عبد بلعزيز ,بقامة بلصن 9ر 
مكأب لقم 2 - 12020 بلقن طرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
66705

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 TRANSPORT ARROUB AHMED

.ET ISRAE
غرض بلشركة بإيجاز):)*)مقا 2 في)

نقل بلسلع..
عن بن بملقر بالجأماعي):)101)شالع)
بلصن 9ر) ,بقامة  بلعزيز) عبد  م الي 
بلقن طرة) (12020  -  2 لقم) مكأب 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: تحمد) عر ب  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() تحمد  عر ب  بلس د 
 12020 بلشاطئ) مهدية  (2 بلزنقة)

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ص ف ا  حر9ل  بلس دة 
حي) (115 2)شقة) بقامة تنالت عمالة)

بلهدى)80070)تكادير بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 28 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)92712.
1001I

FIDUCIAIRE MOLIFID

KEY SOLUTION AGRI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V
 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B( BUREAU( N°09،( 92000،

LARACHE MAROC
شركة) (KEY SOLUTION AGRI
ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك)

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
تجزئة) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
بلعربئش) (92000  -  10 لقم) م �سى 

بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.2659

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)21)ي ل  ز)2022)تقرل حل)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 KEY SOLUTION بل ح د) بلشريك 
AGRI)مبلغ لتسمالها)100.000)دلهم)
تجزئة) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
بلعربئش) (92000  -  10 لقم) م �سى 
تحق ق) عدم  (: (2 نت جة  بملغرب 
بلشركة من) بلغرض بلذي تم بنشاء)

تجله ت  بسأحالة تحق قه.
تجزئة) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
بلعربئش) (92000  -  10 لقم) م �سى 

بملغرب.)
  عين:

بل هابي  ) بل اس  بلس د)ة()
 10 لقم) م �سى  تجزئة  عن بنه)ب()
92000)بلعربئش بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
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باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بالعربئش  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1021.

1002I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شزكة م.ه فلويد سانيطير 
ش.م.م

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شزكة م.ه فل يد سان طير ش.م.م 

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 

بلأجالي بل بقع بالأ تة شالع فاس 
لقم 101 تط بن تط بن 93000 

تط بن بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

32265
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 مالس) (16
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
شزكة) (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

م.ه فل يد سان طير ش.م.م.
تق م) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلكهر9اء) ) بملاء)   باشغا2  بلشركة 
بلص انة   جم ع بلحرف بملأعلقة بها.

بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
فاس) شالع  بالأ تة  بل بقع  بلأجالي 
 93000 تط بن) تط بن  (101 لقم)

تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: بمل سكي) هشام  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 1.000 (: بمل سكي) هشام  بلس د 
بق مة)100)دلهم.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د هشام بمل سكي عن بنه)ب()
21)لقم) حي بلسالم شالع بادس ممر)

02)بملض ق)92500)بملض ق بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د هشام بمل سكي عن بنه)ب()
21)لقم) حي بلسالم شالع بادس ممر)

02)بملض ق)92500)بملض ق بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2783.

1003I

ECOCOMPTA

NEW IRON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G(SIDI(BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20290،
CASABLANCA MAROC

NEW IRON شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 زنقة 
بلحرية طابق 3 لقم 5 - 20120 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.252617

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)13)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
 -  5 لقم) (3 بلحرية طابق) زنقة  (10«
إلى) بملغرب«) بلدبلبلب ضاء) (20120
لقم) (C »ممر بالشجال بلزيت ة عمالة)
 20250 (- بلسبع) عين  (2 طابق) (15

بلدبلبلب ضاء)بلدبلبلب ضاء«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820160.

1002I

seta communication

SD BLOOD
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

seta communication
 N° 99 RUE(QADIA(AYYAD
 SETTAT(SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
SD BLOOD شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 16 

شالع بلج اللي بلعريبي بلطابق 8 
بلدبلبلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

251629
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2019 دجنبر) (01
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 SD (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BLOOD
غرض بلشركة بإيجاز):)ب ع شربء) )

ت زيع بمل بد   بلل بزم بلطب ة)
بالستربد   بلأصدير.

 16 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 8 بلطابق) بلعريبي  بلج اللي  شالع 
20000)بلدبلبلب ضاء) بلدبلبلب ضاء)-)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلس د بملصطفى بلسقاط)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: بلسقاط) محمد  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلسقاط) بملصطفى  بلس د 
تجزئة تاك الت برش د) (01 عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب.
بلس د محمد بلسقاط عن بنه)ب()
 26100 برش د) تاك الت  تجزئة  (01

برش د بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلسقاط) بملصطفى  بلس د 
تجزئة تاك الت برش د) (01 عن بنه)ب()

26100)برش د بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 01 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

دجنبر)2019)تحت لقم)722735.
1005I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

IDEL FOODS COMPANY
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI(AL(MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC
IDEL FOODS COMPANY شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة)في ط ل 

بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
مير سلطان بلطابق بر 2 شقة لقم 
-3 20006 بلدبل بلب ضاء بملغرب - 

20006 بلدبل بلب ضاء بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.283777

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2022 ماي) (30 في) بملؤلخ 
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
مبلغ) (IDEL FOODS COMPANY
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
مير) شالع  (26 بإلجأماعي) مقرها 
لقم) شقة  بر 2  بلطابق  سلطان 
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(- بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20006  3-
بلدبل بلب ضاء)بملغرب نت جة) (20006

2):) قف بلنشاط.
  حدد مقر بلأصف ة ب)26)شالع)
مير سلطان بلطابق بر 2 شقة لقم)
(- بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20006  3-

20006)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بلحج 2) تب   زهير  بلس د)ة()
دلل د) ممر  (3 عن بنه)ب() بإلدلي�سي   
بلب ضاء) بلدبل  (20250 اللم أاج)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2022)تحت لقم)830293.

1006I

secotrages snc

LAWILAYA TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
بسأدلبك خطٍإ

بسأدلبك خطٍإ  قع بالجريدة 
بلرسم ة

secotrages snc
لقم 2 زنقة بدليس بل ام لي بالعربي 

 جه عر س مكناس، 50000، 
مكناس بملغرب

LAWILAYA TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
  عن بن مقرها بإلجأماعي محل لقم 
2 تجزئة ن ل بفامة بلفاضل ة محل 
لقم 2 تجزئة ن ل بفامة بلفاضل ة 

50000 مكناس بملغرب.
بالجريدة) خطٍإ) قع  إسأدلبك  (
 27 بأاليخ) (5726 عدد) بلرسم ة 

ي ل  ز)2022.
بلقان ني) باليدبع  تم  (: من) بدال 
بأاليخ) بمكناس  بلأجالية  باملحكمة 

13)ي ل  ز)2022)تحت لقم)162.

بلقان ني) باليدبع  تم  (: يقرت)
بأاليخ) بمكناس  بلأجالية  باملحكمة 

13)ي ل  ز)2022)تحت لقم)502.
بلباقي بد ن تغ ير.

1007I

ETS COMPTA HOUSE

TIMIWAM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

TIMIWAM شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حى بالدبلي 
تغسالين لقباب - 52000 خن فرة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

2565
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TIMIWAM
-بشغا2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عم م ة ب  بلبناء.
حى) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 52000 (- لقباب) تغسالين  بالدبلي 

خن فرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 332 (: عس ) كرش ش  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د ب نهى لحسن):)333)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د بلخ�سى جما2):)333)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عس   كرش ش  بلس د 
حى بالدبلي تغسالين لقباب خن فرة)

52000)خن فرة بملغرب.
عن بنه)ب() لحسن  ب نهى  بلس د 
حى بالدبلي تغسالين لقباب خن فرة)

52000)خن فرة بملغرب.
عن بنه)ب() جما2  بلخ�سى  بلس د 
بملش ل) بم غير  مشل فن  كسر 

52203)م دلت بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عس   كرش ش  بلس د 
حى بالدبلي تغسالين لقباب خن فرة)

52000)خن فرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بخن فرة بأاليخ)03)تكأ 9ر)

2022)تحت لقم)236.
1008I

fam consulting

ROSE EVENTAIL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue
 hassan(II(gueliz 2 eme(etage
n°9، 40000، marrakech(maroc
ROSE EVENTAIL شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي زينيت 
بزنس سنتر - م سل م ل ط بكال - 

بلطابق بلثالث بلشقة لقم 12 باب 
دكالة مربكش - 20000 مربكش 

بملغرب 
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129297

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 ROSE (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.EVENTAIL
دبل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلض افة.
زينيت) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- بكال) ل ط  م سل م  (- بزنس سنتر)
باب) (12 بلثالث بلشقة لقم) بلطابق 
مربكش) (20000 (- مربكش) دكالة 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
ثين س) س لفي  بريج ت  بلس دة 
فالج) ي ف  ل 2  (17 عن بنه)ب() ه ال 
دكالبلسنغا2)99321)دكال بلسنغا2.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

ثين س) س لفي  بريج ت  بلس دة 
فالج) ي ف  ل 2  (17 عن بنه)ب() ه ال 

دكالبلسنغا2)99321)دكال بلسنغا2
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120053.
1009I

comptoir expertise du maroc

 RAGHIB TRANSPORT
SARLAU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT(N°
 04 BOUZNIKA، 13100،
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BOUZNIKA MAROC
 RAGHIB TRANSPORT SARLAU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل 

بلعطاية ب زن قة - 13100 ب زن قة 
بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.2919
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل) (2022 ي ل  ز) (26 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 RAGHIB بل ح د) بلشريك  ذبت 
مبلغ) (TRANSPORT SARLAU
دلهم  عن بن) (10.000 لتسمالها)
بلعطاية) د بل  بإلجأماعي  مقرها 
بملغرب) ب زن قة  (13100 (- ب زن قة)

نت جة 2):)عدم ت فر فرص للشغل.
د بل) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
ب زن قة) (13100 (- بلعطاية ب زن قة)

بملغرب.)
  عين:

بلصف  ) بلحاج  بلس د)ة()
ب زن قة) بلعطاية  د بل  عن بنه)ب()
13100)ب زن قة بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) سل مان  ببن  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)618.
1010I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

RIZQY EZZWAWI
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC

RIZQY EZZWAWI شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بل حدة 3 زنقة 3 لقم 17 - 50070 

مكناس بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

57363

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 RIZQY(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.EZZWAWI

بإلنعاش) (: غرض بلشركة بإيجاز)
بلعقالي)

تشغا2 مخألفة

تجالة.

حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 50070  -  17 لقم) (3 زنقة) (3 بل حدة)

مكناس بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (100 (: بلس د هشام لزقي)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د هشام لزقي عن بنه)ب()لقم)
35)زنقة)7)حي بالمل)50050)مكناس)

بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د هشام لزقي عن بنه)ب()لقم)
35)زنقة)7)حي بالمل)50050)مكناس)

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (07 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3671.
1011I

BUREAU GROSSISTE

BUREAU GROSSISTE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

BUREAU GROSSISTE
 AV OUED LOUKOUS

 RESIDENCE(ZAID(N° 30 1
 ER ETAG APPARTEMENT N°
 3 MARTIL، 93150، MARTIL

MAROC
BUREAU GROSSISTE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع  بد 
بلل ك س بقامة زيد لقم 30 بلطابق 
بر 2 شقة لقم 3 مرت ل - 93150 

مرت ل بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

32225
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BUREAU GROSSISTE
شربء) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلص انة،) بلكمب  تر،) تجهزة   9 ع 
برجهزة بلسمع ة  بلبصرية،)بملعدبت)

بملكأب ة،) بلباب بآللي.
شربء) 9 ع  ترك ب  معدبت) (-

تمن ة  
جهاز كهر9ائي ملربقبة بلحريق.

-)تعما2 مخألفة..
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع  بد)
بلطابق) (30 بلل ك س بقامة زيد لقم)
 93150 (- مرت ل) (3 بر 2 شقة لقم)

مرت ل بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د بلحرثي عثمان):)300)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 700 (: بلبرن �سي سل مة) بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() عثمان  بلحرثي  بلس د 
 6 بل ك) فرح  بقامة  طهربن  شالع 
93000)تط بن) 15)تط بن) ط3)شقة)

بملغرب.
سل مة) بلبرن �سي  بلس دة 
طهربن) شالع  (178 لقم) عن بنه)ب()
بقامة بلفرح بل ك)6)شقة)15)تط بن)

93000)تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() عثمان  بلحرثي  بلس د 
ط) (6 شالع طهربن بقامة فرح بل ك)
تط بن) (93000 تط بن) (15 شقة) (3

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2011.
1012I

م تقة حسناء)دبد 

IMD IMMOBLIIER.SCI
شركة بملساهمة

تأسيس شركة مدن ة عقالية

م تقة حسناء دبد 
زنقة بليس ف ة بقامة بليسر بلطابق 
بال 2 لقم 3 طنجة، 90000، طنجة 

بملغرب
IMD IMMOBLIIER.SCI »شركة 

مدن ة عقالية«
 عن بن مقرها بإلجأماعي: طنجة 
زب ية زنقة بش ك فسكي  س د 

بلقطب بقامة ج 9ا ب طابق بين 
بل�سي 52/1 90000 طنجة بملغرب

»تأسيس شركة مدن ة عقالية«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

131025
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بمقأ�سى عقد م ثق مؤلخ في)31 
شركة) تأسيس  تقرل  (2022 غشت)

مدن ة عقالية ذبت بلب انات بلأال ة:
عند) مأب عة  بلشركة،) تسم ة  (-
 IMD تسم تها:) بمخأصر  بإلقأضاء،)

IMMOBLIIER.SCI
-)غرض بلشركة بإيجاز:)بالنشطة)

بلعقالية
طنجة) بالجأماعي:) بملقر  عن بن  (-
بش ك فسكي  س د) زنقة  زب ية 
بين) طابق  ب  ج 9ا  بقامة  بلقطب 

بل�سي)1/52 90000)طنجة بملغرب
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة  (-

بلشركة))سنة(:)99
-)مبلغ لتسما2 بلشركة:)100.000 

دلهم
بلنقدية:) بلحصص  مبلغ  (-

100.000)دلهم
مع) بلع ن ة  بلحصص  مبلغ  (-
 صف م جز لها  تق  م لها:)-)دلهم،)-

-)ب انات ح 2 بلشركاء
)برشخاص بلطب ع  ن:)

بلد بزي) دب د  بلس د)ة() (-
شريك  بلكائن) مسير    بصفأه)ب()
ببيرفليي) (93300 فرنسا) ب:) عن بنه 

فرنسا
بلد بزي) بلس د)ة() بئل  (-
شريك  بلكائن) مسير    بصفأه)ب()
طريق ب 9امة ب كل بأ س) عن بنه ب:)

ف ال)12 90000)طنجة بملغرب
بلد بزي) بكربم  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)92200)ك ل9ف ب فرنسا
-)بلس د)ة()بمان صندب2 بلد بزي)
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا
بلد بزي) معاد  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريك  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا
بلد بزي) بيجاد  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا
)برشخاص بملعن ي ن:)

 IMD IMMOBILIERE.SCI  -
شركة) بصفتها  بملساهمة«) »شركة 
مقرها) عقالية  بلكائن  مدن ة 

زنقة) زب ية  طنجة  ب:) بإلجأماعي 
بقامة) بلقطب  بش ك فسكي  س د 
 1/52 بل�سي) بين  طابق  ب  ج 9ا 

90000)طنجة بملغرب
عند) بلأجالي  بلسجل  لقم 

بالقأضاء:)131025
بملمثل بلدبئم:)دب د بلد بزي

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء) (-
 صفات  م بطن  صفات بلشركاء)ت )
برغ ال بلذين يحق لهم إلزبم بلشركة)

بتجاه بلغير:
)برشخاص بلطب ع  ن:)

بلد بزي) دب د  بلس د)ة() (-
شريك  بلكائن) مسير    بصفأه)ب()
ببيرفليي) (93300 فرنسا) ب:) عن بنه 

فرنسا
بلد بزي) بلس د)ة() بئل  (-
شريك  بلكائن) مسير    بصفأه)ب()
طريق ب 9امة ب كل بأ س) عن بنه ب:)

ف ال)12 90000)طنجة بملغرب
بلد بزي) بكربم  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)92200)ك ل9ف ب فرنسا)
-)بلس د)ة()بمان صندب2 بلد بزي)
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا)
بلد بزي) معاد  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريك  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا)
بلد بزي) بيجاد  بلس د)ة() (-
بصفأه)ب()شريكة  بلكائن عن بنه ب:)

فرنسا)93300)ببيرفليي فرنسا)
)برشخاص بملعن ي ن:)

 IMD IMMOBILIERE.SCI  -
شركة) بصفتها  بملساهمة«) »شركة 
مقرها) عقالية  بلكائن  مدن ة 
زنقة) زب ية  طنجة  ب:) بإلجأماعي 
بقامة) بلقطب  بش ك فسكي  س د 
 1/52 بل�سي) بين  طابق  ب  ج 9ا 

90000)طنجة بملغرب
عند) بلأجالي  بلسجل  لقم 

بالقأضاء:)131025
بلأجالي) بلسجل  في  بلأق  د  تم 
لقم) تحت  (2022 تكأ 9ر) (05 بأاليخ)

.131025
1013I

WD CCOMPANY

WD CCOMPANY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

WD CCOMPANY
 UNITE AL ARAK HY YOUSSEF
 GUELIZ 3/BEN(TACHAFIN 54

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

WD CCOMPANY شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 

مبر كة عمالة L- شقة 09 بلطابق 
بر 2 - 20000 مربكش مغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129553

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (13
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 WD (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CCOMPANY
إلشاد- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
خاص-بلخدمات-بسأيربد  ) تك ين 

تصدير.
زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) (09 شقة) (-L عمالة) مبر كة 

بر 2)-)20000)مربكش مغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بملنس ب) بلس د مر بن 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د مر بن بملنس ب عن بنه)ب()
 VIA SALVATOR ALLENDE N
 116/01 MODENA ITALIE 26100

إيطال ا إيطال ا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د مر بن بملنس ب عن بنه)ب()
 VIA SALVATOR ALLENDE N
 116/01 MODENA ITALIE 26100

إيطال ا إيطال ا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10532.
1012I

فيسك نت خدمات

IMTILAK CHAMAL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

فيسك نت خدمات
شالع محمد حجاج تط بن، 93020، 

تط بن بملغرب
IMTILAK CHAMAL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي حي 

بالغربس لقم.09 مالت ل - 93200 
مالت ل بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
32257

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IMTILAK CHAMAL
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
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حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 93200 (- مالت ل) لقم.09) بالغربس 

مالت ل بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 50.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بلهادي) بلعسري  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بلعسري بلهادي عن بنه)ب()
 3-1 بل ك) مرجان  حدبئق  مركب 
 93000 تط بن) (08 شقة) (03 طابق)

تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بلعسري بلهادي عن بنه)ب()
 3-1 بل ك) مرجان  حدبئق  مركب 
 93000 تط بن) (08 شقة) (03 طابق)

تط بن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2026.

1015I

SAMIR FIDUCIAIRE

N.MHD TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME(ETAGE, VN,، 50000،
MEKNES MAROC

N.MHD TRANS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 12، 
تجزئة برطلس، ت ال2، مكناس - 

50000 مكناس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
57369

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (16
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.N.MHD TRANS
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع على حساب بلغير
بسأيربد  تصدير.

(،12 :)لقم) عن بن بملقر بالجأماعي)
(- مكناس) ت ال2،) برطلس،) تجزئة 

50000)مكناس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: نص ف) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() نص ف  بملهدي  بلس د 
عرمة) عين  علي  بحماد    بيت  د بل 

مكناس)50000)مكناس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() نص ف  بملهدي  بلس د 
عرمة) عين  علي  بحماد    بيت  د بل 

مكناس)50000)مكناس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (07 بلأجالية بمكناس بأاليخ)

2022)تحت لقم)3672.
1016I

fiduciaire(trascof

 LEGEND TECHNOLOGY
SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

fiduciaire(trascof
 tarik(bnou(ziad(residence 01

 1 qh(casablanca، 20100،

casablanca maroc
 LEGEND TECHNOLOGY SARL

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 26 شالع 
بلزلقط ني بلطابق بلثاني بلشقة 6 

بلدبلبلب ضاء - 20000 بلدبلبلب ضاء 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557335

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (07
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LEGEND TECHNOLOGY SARL
غرض بلشركة بإيجاز):)بالسأيربد  )

ت زيع بلبضائع.
26)شالع) عن بن بملقر بالجأماعي):)
 6 بلشقة) بلثاني  بلطابق  بلزلقط ني 
20000)بلدبلبلب ضاء) بلدبلبلب ضاء)-)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس د دح مي مربد)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: مزك ط) بملهدي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() مربد  دح مي  بلس د 
ح2  عمالة  س تي  ك لف  ب سك لة 
 20000 بلخضربء) بملدينة  (2 شقة)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
عن بنه)ب() مزك ط  بملهدي  بلس د 
شقة) (3 طابق) فا2 ج لي  بقامة  (27
 20000 عبدبمل من) تجزئة  (12

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() مربد  دح مي  بلس د 
ح2  عمالة  س تي  ك لف  ب سك لة 
 20000 بلخضربء) بملدينة  (2 شقة)

بلدبلبلب ضاء)بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)557335.

1017I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

WIZAIDE CENTRE PRIVE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
WIZAIDE CENTRE PRIVE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي 325 بملسال 

طريق بسفي - 20000 مربكش 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129287

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.WIZAIDE CENTRE PRIVE
لئيس) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

معهد))مركز خاص للغات(.
 325 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملسال طريق بسفي)-)20000)مربكش)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
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 250 (: بلدكدبك) ماجده  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (WED3V( :( 750 بلشركة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلدكدبك) ماجده  بلس دة 
 Avenue  38 عن بنه)ب()
 Claude DEBUSSY 92230

.GENNEVILLIERS FRANCE
بلشركة)WED3V)عن بنه)ب()بقامة)
 22 30)بلطابق بلثالث بلشقة) تسماء)
تكنة بلغ 2)20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلدكدبك) ماجده  بلس دة 
 Avenue  38 عن بنه)ب()
 Claude DEBUSSY 92230

GENNEVILLIERS FRANCE
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120028.
1018I

AL WAKIL MANAGEMENT

OPTIMA ADBLUE MAROC
إعالن مأعدد بلقربلبت

AL WAKIL MANAGEMENT
12 شالع م الي بسماع ل بقامة 

م الي بسماع ل بلطابق بلثاني لقم 
8، 90000، طنجة بملغرب

 OPTIMA ADBLUE MAROC
»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

ذبت بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 

م الي ي سف قيسالية م م زب محل 
37 بلطابق بالل�سي - 90000 طنجة 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.116379

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)09)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
 100000 من) بلشركة  لبسما2  لفع 

دلهم عن طريق) (200000 دلهم بلى)
بندحمان) بلس د  ه   جديد  شريك 

كريم
على) ينص  بلذي  (:2 لقم) قربل 
من) (7 ( (6 بلفصلين) تعديل  مايلي:)
بلفصل) يلي:) كما  بالسا�سي  بلقان ن 
6:قدم بلس د بن دحمان كريم مبلغ)
بلفصل) (- للشركة) دلهم  (100000
مبلغ) في  محدد  بلشركة  لبسما2  (:7
 2000 بلى) مقسم  دلهم  (200000
للحصة) دلهم  (100 بمبلغ) حصة 
م زع على بلشكل بلأالي:)1000)حصة)
 1000 (- كريم) دحمان  بن  للس د 
 RUIZ DEL CERRO للس د) حصة 

DIEGO ANTONIO
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
للشركة) بلقان ني  بلشكل  تح يل 
من شركة دبت بملسؤ ل ة بملحد دة)
دبت) شركة  بلى  بل ح د  للشريك 

بملسؤ ل ة بملحد دة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
 RUIZ DEL بلس د) بملسير  بسأقالة 

CERRO DIEGO ANTONIO
على) ينص  بلذي  (:5 لقم) قربل 
بندحمان) بلس دين  تسم ة  مايلي:)
 RUIZ DEL CERRO DIEGO(  كريم
لفترة) للشركة  مسيرين  (ANTONIO

غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
مبلغ) كريم  دحمان  بن  بلس د  قدم 

100000)دلهم للشركة
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
مبلغ) في  محدد  بلشركة  لبسما2 
 2000 بلى) مقسم  دلهم  (200000
للحصة) دلهم  (100 بمبلغ) حصة 
م زع على بلشكل بلأالي:)1000)حصة)
 1000 (- كريم) دحمان  بن  للس د 
 RUIZ DEL CERRO للس د) حصة 

DIEGO ANTONIO
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)258063.

1019I

FO CONSULTUNG SARL AU

RSV CONCEPT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN، 100000،
RABAT MAROC

RSV CONCEPT شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلعمالة 28 
شقة 1 شالع فا2  لد عمير تكدب2 

بلر9اط بلر9اط 10000 بلر9اط 
بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
163225

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (05
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 RSV (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.CONCEPT
(- مطعم) (: غرض بلشركة بإيجاز)

مقهى.
بلعمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
عمير) فا2  لد  شالع  (1 شقة) (28
تكدب2 بلر9اط بلر9اط)10000)بلر9اط)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د زيدبن بلربمي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (250 (: بلس د خالد بن نة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 250 (: بلعيسا ي) سل م  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() بلربمي  زيدبن  بلس د 

حي) (2 بلرقم) ك  بل ك  (22 قطاع)

بلر9اط) (10000 بلر9اط) بلرياض 

بملغرب.

عن بنه)ب() بن نة  خالد  بلس د 
سكن  ظ في بملركز بلترب ي بلجه ي)

شالع عال2 بلفا�سي بلعرفان بلر9اط)

10000)بلر9اط بملغرب.

بلس د سل م بلعيسا ي عن بنه)ب()
بلل م ن) حي  هاني  ببن  زنقة  (7 لقم)

بلر9اط)10000)بلر9اط بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() بلربمي  زيدبن  بلس د 

حي) (2 بلرقم) ك  بل ك  (22 قطاع)

بلر9اط) (10000 بلر9اط) بلرياض 

بملغرب

بلس د سل م بلعيسا ي عن بنه)ب()
بلل م ن) حي  هاني  ببن  زنقة  (7 لقم)

بلر9اط)10000)بلر9اط بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)129202.

1020I

بئأمان ة زهير

ICI COMME AILLEURS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

بئأمان ة زهير

زنقة ببن عائشة عمالة باليس 

بلطابق بلأالت مكأب لقم 11 ك ليز 

مربكش، 20000، مربكش بملغرب

ICI COMME AILLEURS شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

عبد بلكريم بلخطابي إقامة ج بد 

109 بلطابق بلثالت شقة 23 كليز - 

20000 مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19588

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129533

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 ICI (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.COMME AILLEURS

:) س ط) بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

ج بد) إقامة  بلخطابي  بلكريم  عبد 

(- كليز) (23 بلطابق بلثالت شقة) (109

20000)مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة مريام بد  يسعدن):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بد  يسعدن) مريام  بلس دة 

 11 تب بب مربكش منطقة) عن بنه)ب()

عمالة)122)شقة)13)مربكش)20000 

مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بد  يسعدن) مريام  بلس دة 

 11 تب بب مربكش منطقة) عن بنه)ب()

عمالة)122)شقة)13)مربكش)20000 

مربكش بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120093.

1021I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE GOUFRE D›OR
MAROC

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
لقم 32 بلطابق بلثالت شالع بلحسن 
بلثاني تحدبف تزل ، 53100، تزل  

بملغرب
 SOCIETE GOUFRE D’OR

MAROC شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بر 2 إقامة برخ ين - 53000 بفربن 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

1861
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 تكأ 9ر) (05
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIETE GOUFRE D’OR

.MAROC
بتجال) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بسك يأات) بلغذبئ ة  بمل بد   تصن ع 

بل فل ل  ج،)بالسأيربد   بلأصدير.
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
53000)بفربن) بر 2 إقامة برخ ين)-)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 500 (: بملصطفى) ب طاهر  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
حصة) (500 (: بري سع د) بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بملصطفى) ب طاهر  بلس د 

بلج كا) (1099 بلج كا) عن بنه)ب()

بلج كا.

عن بنه)ب() سع د  بري  بلس د 

س يسرب)57320)س يسرب س يسرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بملصطفى) ب طاهر  بلس د 

بلج كا) (1099 بلج كا) عن بنه)ب()

بلج كا

عن بنه)ب() سع د  بري  بلس د 

س يسرب)57320)س يسرب س يسرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (07 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)317.

1022I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE R.M.X
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

SOCIETE BEMAFI

لقم 32 بلطابق بلثالت شالع بلحسن 

بلثاني تحدبف تزل ، 53100، تزل  

بملغرب

SOCIETE R.M.X شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 15 

حي بلسالم تحدبف - 53100 بزل  

بملغرب.

قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

.267

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تقرل) (2022 تكأ 9ر) (03 في) بملؤلخ 

ذبت) شركة  (SOCIETE R.M.X حل)

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 

دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي لقم)

15)حي بلسالم تحدبف)-)53100)بزل )

بملغرب نت جة النعدبم بلعمل.

  عين:
عن بنه)ب() لجي    نج ة  بلس د)ة()
بحدبف) سهير  تجزئة  (2 لقم) ف ال 
)ة() كمصفي) بملغرب  بزل   (53100

للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
 15 2022) في لقم) 03)تكأ 9ر) بأاليخ)
بزل ) (53100 (- تحدبف) بلسالم  حي 

بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)183.

1023I

EXCEL COMPTA SARL AU

 MOROCCO TRIPS
SOLUTIONS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
بقامة  لدة ب بلشقة 9 زنقة بالمام 
علي بلحي بلشأ ي، 20000، مربكش 

بملغرب
 MOROCCO TRIPS SOLUTIONS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلشقة 

لقم 5 بلطابق بلثاني عمالة لقم 20 
بملحام د - 20000 مربكش بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.95555
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)30)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بلطابق بلثاني عمالة) (5 »بلشقة لقم)
مربكش) (20000 (- بملحام د) (20 لقم)
بلطابق) (3 »بملكأب لقم) إلى) بملغرب«)
(- بملحام د) (6 207)سعادة) بال 2 لقم)

20000)مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (07 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120161.

1022I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE LUNA HORIZON
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
STE LUNA HORIZON شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 201 
تجزئة بال ي طريق بلجامعة  جدة - 

60000  جدة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
20031

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 STE (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.LUNA HORIZON
بائع) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بلبناء) بشغا2  (+ بملكاتب) مسألزمات 

بملخألفة)+)مفا ض.
 201 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
(- تجزئة بال ي طريق بلجامعة  جدة)

60000) جدة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د عال ي مصطفى)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د عال ي مصطفى عن بنه)ب()
 5 لقم) (1 بلعفاف) زنقة  بلر9 ع  حي 

 جدة)60000) جدة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د عال ي مصطفى عن بنه)ب()
 5 لقم) (1 بلعفاف) زنقة  بلر9 ع  حي 

 جدة)60000) جدة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1538.
1025I

SOCIETE TRAITEUR TAZA PRESTIGE

 SOCIETE TRAITEUR TAZA
PRESTIGE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 SOCIETE TRAITEUR TAZA
PRESTIGE

 RDC 22 HAY(EL(MOURABITINE
 RUE(SABOU(BLOC(NR 4،

35000، TAZA(MAROC
 SOCIETE TRAITEUR TAZA

PRESTIGE شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
برل�سي 22 حي بملرببطين شالع سب  

بل ك 2 - 35000 تازة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6713

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 SOCIETE TRAITEUR TAZA

.PRESTIGE
(: بإيجاز) بلشركة  غرض 
 TRAITEUR ET AUTRES SERVICES

.DE RESTAURATION

 ORGANISATIONS DES
 FETES-CEREMONIES ET

..EXPOSITION
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
حي بملرببطين شالع سب ) (22 برل�سي)

بل ك)2 - 35000)تازة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: نب ل) بلحري�سي  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() نب ل  بلحري�سي  بلس د 
 35000  80 لقم) (5 بل ك) (2 بلقدس)

تازة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() نب ل  بلحري�سي  بلس د 
 35000  80 لقم) (5 بل ك) (2 بلقدس)

تازة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بأازة  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)265.

1026I

LOUGAGHI

TABIA CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LOUGAGHI
 RES(AL(BADRE(GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI(BERNOUSI،

20000، CASABLANCA(MAROC
TABIA CASH شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل تاب ة 
جماعة جماعة تاب ة بز  بزيال2 - 

22352 بزيال2 بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
5229

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (19

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 TABIA(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.CASH

:) كالة) بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلف بتير. برم ب2  دفع  تح يل 

 س ط تدب 2  تح يل برم ب2 مكأب)

بلصرف.

عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل تاب ة)

(- بزيال2) بز   تاب ة  جماعة  جماعة 

22352)بزيال2 بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)بملغرب سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس د معر ف مصطفى):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

مصطفى) معر ف  بلس د 

عن بنه)ب()مدينة لحمة بل ك)18)لقم)

52)لحمة دبل ب عزة بلن بصر)20200 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

مصطفى) معر ف  بلس د 

عن بنه)ب()مدينة لحمة بل ك)18)لقم)

52)لحمة دبل ب عزة بلن بصر)20200 

بلدبل بلب ضاء)بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (03 بالبأدبئ ة بازيال2 بأاليخ)

2022)تحت لقم)323.

1027I
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AUDIT MANAGEMENT GESTION

 AZMO REAL ESTATE
DEVELOPMENT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تف يت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AZMO REAL ESTATE

DEVELOPMENT شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 12 
زنقة بالكس اس شالع يعق ب 

بملنص لبملعاليف - 20380 بلب ضاء 
بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.282325
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2020 شتنبر) (30 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة() ل د بلخمي�سي)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (250
)ة()جما2) 250)حصة لفائدة بلس د)

بلخمي�سي بأاليخ)30)شتنبر)2020.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 27 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2020)تحت لقم)751802.
1028I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BLEU CASH
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
STE BLEU CASH شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلجديد 
زنقة 08 لقم 68  جدة - 60000 

 جدة بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.35925

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2022 شتنبر) (06 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تحمد مخأالي) )ة() تف يت بلس د)

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()تقبا2)

يحي بأاليخ)06)شتنبر)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2972.

1029I

PUSH CENTER

RH ECHO PLUS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

RH ECHO PLUS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 265 شالع 

بلزلقط ني بلرقم 92 بلدبل بلب ضاء 

بلدبل بلب ضاء 20000 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.

تف يت حصص
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.261821

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تمت) (2022 غشت) (10 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):

بسمة عصام) )ة() بلس د) تف يت 

تصل) من  بجأماع ة  حصة  (100

ي نس) )ة() 100)حصة لفائدة بلس د)

بمل �سي بأاليخ)10)غشت)2022.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (

 06 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820102.

1030I

Y.A(CONSEIL(&(MANAGEMENT

INTER TRANS CO MAROC
إعالن مأعدد بلقربلبت

Y.A(CONSEIL & MANAGEMENT

شالع بلحريري، بقامة ك تر، بلطابق 

بر 2، لقم 17، 90000، طنجة 

بملغرب
 INTER TRANS CO MAROC

»شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 
ذبت بلشريك بل ح د«

 عن بن مقرها بالجأماعي: شالع 
ي سف بن تاشفين، بقامة بلشهباء، 
بل ك د، بلطابق برل�سي - - طنجة 

بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.57307

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)10)يناير)2017

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
من) بجأماع ة  حصة  (100 تف يت)
بلس د عاد2 باليماني لفائدة بلس د)

بدل بلدين باليماني
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
قب 2 بسأقالة بلس د عاد2 باليماني)

من مهامه مسير للشركة
قربل لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين بلس د بدل بلدين باليماني مسير)

جديد للشركة ملدة غير محد دة
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
تم تحديد لتسما2 بلشركة في مبلغ)
:)بدل بلدين باليماني) 100.000)دلهم)

---- 100)حصة بجأماع ة
بند لقم)13:)بلذي ينص على مايلي:)
تع ين بلس د بدل بلدين باليماني مسير)

جديد للشركة ملدة غير محد دة
بند لقم)16:)بلذي ينص على مايلي:)
معامالتها) جم ع  في  بلشركة  تلتزم 

بأ ق ع بلس د بدل بلدين باليماني
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
مالس) (03 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2017)تحت لقم)1380.
1031I

ف طربسك 

ايمو ستيل للبناء
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة
ف طربسك 

لقم 38 زنقة 16 ن نبر شقة لقم 
1 فاس بملدينة بلجديدة فاس، 

30000، فاس بملغرب
بيم  ست ل للبناء شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 127 
مأجر 2 تجزئة بلبردعي بنس دة فاس 

- 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72055
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
بيم ) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ست ل للبناء.
منعش) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

عقالي  بشغا2 مخألفة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)لقم)127 
مأجر)2)تجزئة بلبردعي بنس دة فاس)

- 30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
(: محمد) بلب عبدال ي  بلس د 
دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.
 1.000 (: بلس د بلب خالي محمد)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
محمد) بلب عبدال ي  بلس د 
عن بنه)ب()لقم)183)تجزئة هبة تغات)
فاس) (30000 فاس) مكناس  طريق 

بملغرب.
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بلس د بلب خالي محمد عن بنه)ب()
حي بلبساتين بحسين سال) (207 لقم)

11000)سال بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
محمد) بلب عبدال ي  بلس د 
عن بنه)ب()لقم)183)تجزئة هبة تغات)
فاس) (30000 فاس) مكناس  طريق 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2072/022.
1032I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE CAFE LOCA
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
STE CAFE LOCA شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي : حي بلنصر 
02 طريق مرجان لقم 08  جدة - 

60000  جدة بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.38169

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 غشت) (31 في) بملؤلخ 
شركة ذبت) (STE CAFE LOCA حل)
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  بل ح د 
بإلجأماعي حي) دلهم  عن بن مقرها 
 08 لقم) مرجان  طريق  (02 بلنصر)
60000) جدة بملغرب نت جة) (-  جدة)
بالجأماعي) بلهدف  تحق ق  لعدم 

للشركة.
  عين:

بلبعربل  ) محمد  بلس د)ة()
بلخندق) زنقة  بلنصر  حي  عن بنه)ب()
طالك نا) (60000 12) جدة) لقم)

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.

 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)

حي) 2022) في  غشت) (31 بأاليخ)

 08 لقم) مرجان  طريق  (02 بلنصر)

 جدة)-)60000) جدة بملغرب.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بأاليخ) ب جدة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)1536.

1033I

BOUZGUENDA FRERES MAROC

 BOUZGUENDA FRERES 

MAROC SARL AU

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 BOUZGUENDA FRERES

MAROC

 bis RUE JBEL BOUIBLANE 15

 APT(N7 3eme(ETAGE -RABAT،

10080، RABAT(Maroc

 BOUZGUENDA FRERES 

MAROC SARL AU شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 5 زنقة 

دكال شقة لقم 6 بملح ط - 10020 

بلر9اط بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.7767

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تم تح يل) 13)ي ن  ) بملؤلخ في)

من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 

بملح ط) (6 لقم) شقة  دكال  زنقة  (5«

 15« إلى) بملغرب«) بلر9اط  (10020  -

 7 بيس زنقة جبل ب يبالن شقة لقم)

بلطابق)3 - 10080)بلر9اط بملغرب«.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

.D129325(2022)تحت لقم

1032I

STE FIDLAMIAE SARL

AL ASSIMA TRAVEL
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN، 10000،
RABAT MAROC

AL ASSIMA TRAVEL شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملنزه 
مركب بملنا2 عمالة ج شقة 1 حي 
يعق ب بملنص ل - 10000 بلر9اط 

بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.126311

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 ي ن  ) (01 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
تف يت بلس د))ة()محمد لكرماني)
 392 حصة بجأماع ة من تصل) (87
حنان) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

بلبقاش بأاليخ)01)ي ن  )2022.
تف يت بلس د))ة()محمد لكرماني)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (88
كريم) )ة() حصة لفائدة بلس د) (392

بملسا ي بأاليخ)01)ي ن  )2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (07 بأاليخ) بالر9اط  بلأجالية 

2022)تحت لقم)192262.
1035I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

BURGOS CARS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عمالة 20 شقة لقم 2 شالع مسع د 
بل فقا ي حي بلسالم، 80070، 

بكادير بملغرب
BURGOS CARS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلخ بلزمي لقم 91 محل لقم 1 حي 

بملسيرة - 80050 بكادير بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

53097

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.BURGOS CARS

كربء) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلس البت بد ن سائق.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

حي) (1 محل لقم) (91 بلخ بلزمي لقم)

بملسيرة)-)80050)بكادير بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس دة بلقطق ط مريم عن بنه)ب()

بلهدى) حي  (228 ت ك دب شقة) بقامة 

80060)بكادير بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

بلس د تغز ت بلحسان عن بنه)ب()

كلم م) (81000 ب فال) ت م الي  د بل 

بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118722.

1036I
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بمغال عبد بلغاف ل

MASSIMO CAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

بمغال عبد بلغاف ل
شالع بلجيش بمللكي بقامة بلن ل لقم 
1 بلطابق بال 2 تط بن، 93000، 

تط بن بملغرب
MASSIMO CAR شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
بص لة لقم 12 تط بن - 93000 

تط بن بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.21305

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 
بمبلغ) بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (200.000« قدله)
»1.000.000)دلهم«)إلى)»1.200.000 
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2027.
1037I

بعالنات بلشركات

 STE COMPTOIR OULAD
DAHOU SARL

إعالن مأعدد بلقربلبت

بعالنات بلشركات
بملغرب، 80000، بكادير بملغرب
 STE COMPTOIR OULAD
DAHOU SARL »شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة«
 عن بن مقرها بالجأماعي: عن بن 

جماعة د بل سع د س دي ب م سة 
- - 83002 ت الد تايمة بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.6939
بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)

بملؤلخ في)26)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بلس د) بنبربلة    تمين  بلس د  تع ين 
هشام برشربفي مسيرين للشركة ملدة)
غير محددة مع جم ع بلصالح ات في)

ت ق عات مشتركة)
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
تف يت ثالث مئة   تلبع ن)320)حصة)
بجأماع ة من بلس د سمير بمل سا ي)

إلى بلس د تمبن بنبربلة)
بند لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
بجأماع ة() ) حصة  تف يت)170)

بلس د هشام برشربفي)
بند لقم)3:)بلذي ينص على مايلي:)
بسأقالة بملسير بلس د سمير بمل سا ي
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) بأال دبنت  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)626.

1038I

MASDAC

LIN & KHALIL GROUPE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

MASDAC
 N° 71 IMM(YASSMINE(BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA، 80000،

AGADIR MAROC
LIN & KHALIL(GROUPE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 53 

بلطابق بلرببع عمالة بملام ن ة شالع 
حسن ب نعماني حي بلدبخلة - 

80000 بكادير بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

53115
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (26
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LIN(&(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.KHALIL GROUPE
بلأجالة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بشكل عام,)بالسأيربد  بلأصدير.
لقم) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملام ن ة) عمالة  بلرببع  بلطابق  (53
(- شالع حسن ب نعماني حي بلدبخلة)

80000)بكادير بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (51 (: ل�سى) خل ل  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د لين زمين):)29)حصة بق مة)

100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
(. (. بلس د خل ل ل�سى عن بنه)ب()

باليس فرنسا.
(. (. عن بنه)ب() زمين  لين  بلس د 

باليس فرنسا.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
(. (. بلس د خل ل ل�سى عن بنه)ب()

باليس فرنسا
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (07 بأاليخ) باكادير  بلأجالية 

2022)تحت لقم)118726.

1039I

Agence Fiduciaire BASMA COM

E.A INVEST
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
شالع محمد بلخامس،20 

إقامة دن ا،بلجناح ب،بلطابق 
بلخامس،بلرقم 22، 90020، طنجة 

بملغرب
E.A INVEST شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
س دي محمد بن عبد هللا، 13 إقامة 
فرح، بملأجر لقم 19 - 90020 طنجة 

بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.73977

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2022)تم تح يل) 26)تبريل) بملؤلخ في)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
»شالع س دي محمد بن عبد هللا،)13 
 90020 - 19 إقامة فرح،)بملأجر لقم)
م الي) »شالع  إلى) بملغرب«) طنجة 
لش د،)إقامة جنات،)بلطابق برل�سي،)

بملأجر)3 - 90100)طنجة بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (12 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257338.
1020I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

 GENIE OZOUDY DES
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
 GENIE OZOUDY DES TRAVAUX

PUBLICS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل بسلبا 
قلعة مك نة تنغير - 25200 قلعة 

مك نة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2103

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (26
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
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 شكل بلشركة):)شركة ذبت مسؤ ل ة
محد دة ذبت بلشريك بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 GENIE OZOUDY DES TRAVAUX

.PUBLICS
بالشغا2) (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلعم م ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)د بل بسلبا)
قلعة) (25200 (- تنغير) مك نة  قلعة 

مك نة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ لتسما2 بلشركة:)1.500.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د لحسن بالز �سي):)15.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د لحسن بالز �سي عن بنه)ب()
مك نة) قلعة  ت خسين  بيت  صاغر  

25200)قلعة مك نة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د لحسن بالز �سي عن بنه)ب()
مك نة) قلعة  ت خسين  بيت  صاغر  

25200)قلعة مك نة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)362.
1021I

ب  9اك

بيوباك
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ب  9اك
222، بملغرب بلعربي ج، بلقن طرة، 

12000، بلقن طرة بملغرب
ب  9اك شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي 136، 
بملحل لقم 2، ب الد ب ج ه بملجم عة 
هاء، بلقن طرة - 12000 بلقن طرة 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66803

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها):)ب  9اك.

تح يل  ) (: غرض بلشركة بإيجاز)

ب ع منأجات بلحب ب.

(،136 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

2،)ب الد ب ج ه بملجم عة) بملحل لقم)

بلقن طرة) (12000 (- بلقن طرة) هاء،)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:

بلس دة ك ثر  سع د):)100)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ك ثر  سع د  بلس دة 

بلقن طرة) ج،) بلعربي  بملغرب  (،222

12000)بلقن طرة بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ك ثر  سع د  بلس دة 

بلقن طرة) ج،) بلعربي  بملغرب  (،222

12000)بلقن طرة بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 03 بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)92791.

1022I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

GREAT PROJECT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME(ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

GREAT PROJECT شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عند مركز 

بالعما2 دبي بأجزئة بلعثمان ة بلحي 

بالدبلي بلطابق بلثالث - 23000 بني 

مال2 بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13237

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (23

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 GREAT(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.PROJECT

بالعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملخألفة ت  بلبناء.

عن بن بملقر بالجأماعي):)عند مركز)

بالعما2 دبي بأجزئة بلعثمان ة بلحي)

23000)بني) (- بالدبلي بلطابق بلثالث)

مال2 بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: عطفاني) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (500 (: بلغني) عبد  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د محمد عطفاني عن بنه)ب()
محم د) عباس  شالع  (1 بلعامرية)
مال2) بني  (23000  27 لقم) بلعقاد 

بملغرب.
عطفاني) بلغني  عبد  بلس د 
عباس) شالع  (1 بلعامرية) عن بنه)ب()
بني) (23000  27 محم د بلعقاد لقم)

مال2 بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د محمد عطفاني عن بنه)ب()
محم د) عباس  شالع  (1 بلعامرية)
مال2) بني  (23000  27 لقم) بلعقاد 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) مال2  ببني  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)971.
1023I

FLASH ECONOMIE

BAHASSI CONSULT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

شركة 
BAHASSI CONSULT SARLAU
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة 

بالشريك بل ح د
لتسمالها 10.000 دلهم

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 12/09/2022 بأاليخ) بالدبل بلب ضاء)
بملسؤ ل ة) ذبت  شركة  تأسيس  تم 
بل ح د) بلشريك  ذبت  بملحد دة 

باملميزبت بلأال ة:)
م) م  ش  شركة  بلتسم ة:) (-

 BAHASSI CONSULT SARLAU
بالستشالة) خدمات  بمل ض ع:) (-
بلجماعات  ) بالفربد    للمقا الت   

بملؤسسات بلعامة   بلخاصة
12)زنقة سالية) -)بملقر بالجأماعي:)
بلدبل) (,5 بلشقة) (3 ببن زن م بلطابق)

بلب ضاء.
دلهم) تلف  مائة  بملا2:) لتس  (-
إلى) مقسمة  ()DH  000,00  10(
حصة) (100) بجأماع ة) مائة حصة 
بجأماع ة()بق مة مائة دلهم للحصة.)

 (100,00DH(
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  زعت على بلشكل بلأالي:)
بلحامل) باحا�سي  حمزة  بلس د  (-
 GA7273777 لقم) بلسفر  لج بز 

 بلقاطن ببلج كا
فاتح) من  بالجأماع ة:) بلسنة  (-
يناير إلى بلحادي  بلثالث ن من دجنبر.
:تسعة   تسع ن سنة من) بملدة) (-
في) بال  بلفعلي  بلشركة  تاسيس  ي م 

حالة بلأصف ة بملسبقة ب  بلأمديد.)
بلشركة) تسير  بلتس ير  بالدبلة:) (-
من طرف بلس د حمزة باحا�سي  له)

جم ع بلصالح ات لأمث ل بلشركة.
بلسجل) في  بلشركة  تسج ل  تم 
لقم) تحت  بلب ضاء) للدبل  بلأجالي 

556765
1022I

FLASH ECONOMIE

CORADIM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

CORADIM
شركة محد د بملسؤ ل ة ذبت  ح د 

شريك
لبس بملا2 10000 دلهم

بملقر بلرئي�سي 55 شالع بلزلقط ني 
بلطابق بال 2 بلشقة لقم 3 

بلدبلبلب ضاء.
 16 بأاليخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
2022)تم تأسيس شركة ذبت) شتنبر)

بلخصائص بلأال ة:
CORADIM(:(بسم بلشركة

محد دة) بلقان ني:شركة  بلشكل 
بملسؤ ل ة ذبت شريك  ح د

شالع) بلرئي�سي:55) بملقر 
بلزلقط ني بلطابق بال 2 بلشقة لقم)

3)بلدبلبلب ضاء.
بالستشالبت) بلهدفاالسا�سي:-)

 بلأدق ق
بملــــــدة):)99)سنة.

لبس بملــــا2:)10000)دلهم مقسمة)
دلهم) (100 بق مة) سهم  بلف  بلى 

مدف عة بالكامل من نصيب:
بناني) عيسا ي  عثمان  بلس د  (-

100)سهم.

سيأ لى تس ير بلشركة) بلتسي ـــــر:)
بلس د عثمان عيسا ي بناني ملدة غير)

محد دة.
باملحكمة) بلقان ني  باليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالدبلبلب ضاء) بلأجالية 

بكأ 9ر)2022)تحت عدد)820258.
1025I

FLASH ECONOMIE

 OFFSHORE DIGITAL
SOLUTIONS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تع ين مسير جديد للشركة

 OFFSHORE DIGITAL
SOLUTIONS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

لتسمالها :10.000دلهم
مقرها بإلجأماعي شالع م الي 

بسماع ل بقامة م الي بسماع ل 
لقم 22 بلطابق 5 لقم 19 طنجة.

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130005

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)07)شتنبر)2022)تم تع ين

مغر9 ة) بم نة  بحباح  بلس دة 
بل طن ة) للبطاقة  بلحاملة  بلجنس ة 

J239131(لقم
بلسكنى) مجمع  ب 9انة  عن بنها 
لبيرال لقم)18)طنجة كمسيرة مشالكة)
غير) ملدة  (07/09/2022 من) بعأبالب 

محد دة)
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (21 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)257566
1026I

FLASH ECONOMIE

 LES DOMAINES PERFUME
GALLERY

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

 LES DOMAINES PERFUME«
»GALLERY

تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة

بلعرفي) بلعقد  بمقأ�سى  (- (I
 29 (: ي م) بلب ضاء،) بالدبل  بملؤلخ 
تمت ص اغة بلقان ن) (،2022 شتنبر)
برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة،)

لها بلخصائص بلأال ة):
 LES DOMAINES« بلتسم ة:) (•
شركة) (»PERFUME GALLERY

محد دة بملسؤ ل ة.)
باملغرب) بلشركة  تق م  بلهدف:) (•

كما بالخالج بارنشطة بلأال ة:
بلعط ل  مسأحضربت) تس يق  (-

بلأجم ل،
-)تاجر منأجات بلديك ل،

-)تاجر،)تس يق،)تصن ع  إنأاج تي)
عط ل،)مسأحضربت تجم ل،

ما) تحضير  ص انة  خدمة  (-
للعط ل  مسأحضربت) بلب ع  بعد 

بلأجم ل،) تي منأج تجم ل،
-)بلأجالة بشكل عام،

بلذي يق م) بل س ط  ت   بلأاجر  (-
باالسأيربد  بلأصدير.

•)بملقر بالجأماعي:)167،)شالع عبد)
بلطابق) (،A بل مامة) إقامة  بمل من،)

بر 2،)بلرقم)2،)بلدبل بلب ضاء.
ببأدبءب) سنة  (99 مدة بلشركة:) (•

من تاليخ تأسيس بلشركة.
حدد لتسما2) لتسما2 بلشركة:) (•
بلشركة في مبلغ))100000.00()دلهم)
م زعة على))1000()حصة بجأماع ة)
من فئة))100()دلهم للحصة بل بحدة)
كل ا،) نقدب  محرلة  كلها  مكأتبة 
 م زعة على بلشركاء)بقدل دف عاتهم)

بملال ة كما يلي:
 BOVINA CAPITAL (: بلشركة) (-

):)999)حصة). (INVEST
-بلس د):)علي ز9ير:)1)حصة.

•)بإلدبلة:)عهد تس ير بلشركة ملدة)
ز9ير،) علي  بلس د  (• محد دة،) غير 
ن نبر) (08 في:) بلجنس ة،) لد  مغربي 
(- بلب ضاء) بلدبل  (- في معالف) (1980
تنفا،)مق م في بلدبل بلب ضاء)-)تجزئة)
 2 طابق) (25 عمالة) (3 عبد بلرحمان)
بلأعريف) للبطاقة  حامل  (.5 بلشقة)

BK197223(:بل طن ة لقم
بلسنة بلجبائ ة:)من فاتح يناير) (•

إلى غاية)31)دجنبر.

-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (II
(: ي م) بلب ضاء،) بالدبل  بلأجالية 
(: بلرقم) تحت  (،2022 بكأ 9ر) (02
820139،) سجلت بلشركة بالسجل)
بلأجالي في نفس بل  م،)تحت بلرقم)

.557225(:
1027I

FLASH ECONOMIE

AXOLA MAROC
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

»AXOLA MAROC «
تأسيس شركة محد دة بملسؤ ل ة

بلعرفي) بلعقد  بمقأ�سى  (- (I
 29 (: ي م) بلب ضاء،) بالدبل  بملؤلخ 
تمت ص اغة بلقان ن) (،2022 شتنبر)
برسا�سي لشركة محد دة بملسؤ ل ة،)

لها بلخصائص بلأال ة):
 »AXOLA MAROC« بلتسم ة:) (•

شركة محد دة بملسؤ ل ة.)
باملغرب) بلشركة  تق م  بلهدف:) (•

كما بالخالج بارنشطة بلأال ة:
بلعط ل  مسأحضربت) تس يق  (-

بلأجم ل،
-)تاجر منأجات بلديك ل،

-)تاجر،)تس يق،)تصن ع  إنأاج تي)
عط ل،)مسأحضربت تجم ل،

ما) تحضير  ص انة  خدمة  (-
للعط ل  مسأحضربت) بلب ع  بعد 

بلأجم ل،) تي منأج تجم ل،
-)بلأجالة بشكل عام،

بلذي يق م) بل س ط  ت   بلأاجر  (-
باالسأيربد  بلأصدير.

•)بملقر بالجأماعي:)167،)شالع عبد)
بلطابق) (،A بل مامة) إقامة  بمل من،)

بر 2،)بلرقم)2،)بلدبل بلب ضاء.
ببأدبءب) سنة  (99 مدة بلشركة:) (•

من تاليخ تأسيس بلشركة.
حدد لتسما2) لتسما2 بلشركة:) (•
بلشركة في مبلغ))100000.00()دلهم)
م زعة على))1000()حصة بجأماع ة)
من فئة))100()دلهم للحصة بل بحدة)
كل ا،) نقدب  محرلة  كلها  مكأتبة 
 م زعة على بلشركاء)بقدل دف عاتهم)

بملال ة كما يلي:
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 BOVINA CAPITAL (: بلشركة) (-
):)999)حصة). (INVEST

-بلس د):)علي ز9ير:)1)حصة.
•)بإلدبلة:)عهد تس ير بلشركة ملدة)
ز9ير،) علي  بلس د  (• محد دة،) غير 
ن نبر) (08 في:) بلجنس ة،) لد  مغربي 
(- بلب ضاء) بلدبل  (- في معالف) (1980
تنفا،)مق م في بلدبل بلب ضاء)-)تجزئة)
 2 طابق) (25 عمالة) (3 عبد بلرحمان)
بلأعريف) للبطاقة  حامل  (.5 بلشقة)

BK197223(:بل طن ة لقم
بلسنة بلجبائ ة:)من فاتح يناير) (•

إلى غاية)31)دجنبر.
-)تم بإليدبع بلقان ني باملحكمة) (II
(: ي م) بلب ضاء،) بالدبل  بلأجالية 
(: بلرقم) تحت  (،2022 بكأ 9ر) (02
820122،) سجلت بلشركة بالسجل)
بلأجالي في نفس بل  م،)تحت بلرقم)

.557231(:

1028I

 PATISSERIE BOULANGERIE
PAPILLON

S.AR.L
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لتسمالها 1.000.000,00 دلهم

31 زنقة بلج اللي بلعريبي
 بلدبل بلب ضاء: مقرها بالجأماعي

» مخبزة حل يات بلفربشة« 
 شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
بلرتسما2: 1.000.000,00 دلهم

بملقر بالجأماعي: بلدبل بلب ضاء،31، 
شالع ج اللي بلعريبي

لقم بلسجل بلأجالي: 73.817
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

بلعام) بلجمع  محضر  بمقأ�سى 
بأاليخ)13)شتنبر)2022،)تحدد مايلي:
زينة) بلس دة  ب فاة  بلأصريح  ()1

ل يس بأاليخ)26)دجنبر).2008
بلتي) بل لثة  بلنسب  تحديد  ()2

تع د لهم في بلرتسما2.
غناج) حسن  بلس د  تع ين  ()3
غير) ملدة  للشركة  مسيرب  ح دب 

محد دة).

2()تح يل بلشركة من شركة ذبت)

بملسؤ ل ة بملحد دة لشريك  ح د إلى)

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة.

برسا�سي) بلنظام  تح ين  ()5

للشركة.

بكأابة) بلقان ني  بإليدبع  تم  ()6

بلضبط لدى بملحكمة بلأجالية بالدبل)

 2022 تكأ 9ر) (03 بأاليخ) بلب ضاء،)

تحت لقم)839721.

1029I

بمغال عبد بلغاف ل

GRANDFATHER RENT CAR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

لفع لتسما2 بلشركة

بمغال عبد بلغاف ل

شالع بلجيش بمللكي بقامة بلن ل لقم 

1 بلطابق بال 2 تط بن، 93000، 

تط بن بملغرب

 GRANDFATHER RENT CAR

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بلسعدية قيسالية بلنصر لقم 25 

حي بلأ تة تط بن - 93000 تط بن 

بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.22613

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

تم) (2022 شتنبر) (12 في) بملؤلخ 

قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 

»100.000)دلهم«)تي من)»700.000 

عن) دلهم«) (800.000« إلى) دلهم«)

دي ن) مع  مقاصة  إجربء) (: طريق)

بلشركة بملحددة بملقدبل   بملسأحقة.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بأط بن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2035.

1050I

A-Z CONSULTINGT ET GESTION

MRDHPRODUCTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

 A-Z CONSULTINGT ET
GESTION

 AV MOHAMED V BOUMALNE
 DADES 45150، 45150،

BOUMALNE DADES maroc
MRDHPRODUCTION شركة 

ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بلنهضة 
ب مالن دبدس - 25150 ب مالن 

دبدس بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
2099

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (09
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MRDHPRODUCTION
شركة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
تنظ م) بالشهال    بالفالم    بنأاج 

بالحدبث.
حي) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 25150 (- دبدس) ب مالن  بلنهضة 

ب مالن دبدس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 200.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 2.000 (: بلس د لض بن حساين)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د لض بن حساين عن بنه)ب()
 25150 دبدس) ب مالن  بلنهضة  حي 

ب مالن دبدس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د لض بن حساين عن بنه)ب()
 25150 دبدس) ب مالن  بلنهضة  حي 

ب مالن دبدس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (02 بأاليخ) بتنغير  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)362.
1051I

FIDUCIAIRE LAMIN

MENUISERIE ALAE EDDINE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES، 30000، FES(MAROC
 MENUISERIE ALAE EDDINE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بلثالت جنان بلقط ب بلشامي لقم 6 
زنقة 6 باب بلخ خة - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72009

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (20
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MENUISERIE ALAE EDDINE
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

مخألفة  تعما2 بلبناء.
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بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

بلثالت جنان بلقط ب بلشامي لقم)6 
فاس) (30000 (- باب بلخ خة) (6 زنقة)

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

(: عبدبللط ف) بملس ح  بلس د 

دلهم) (100 بق مة) حصة  (1.000

للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عبدبللط ف) بملس ح  بلس د 

جنان) بلثالت  بلطابق  عن بنه)ب()
باب) (6 زنقة) (6 بلقط ب بلشامي لقم)

بلخ خة)30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عبدبللط ف) بملس ح  بلس د 

جنان) بلثالت  بلطابق  عن بنه)ب()
باب) (6 زنقة) (6 بلقط ب بلشامي لقم)

بلخ خة)30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2018.

1052I

FIDUCIAIRE LAMIN

SAID ABOU ISLAM
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES، 30000، FES(MAROC

SAID ABOU ISLAM شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 

برل�سي لقم 22 زنقة 6 جنان م الي 

بسماع ل جنانات - 30000 فاس 

بملغرب

تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

72079

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22

مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

 SAID (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.ABOU ISLAM

خ اطة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملالبس  بالستربد  بلأصدير.

بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 

6)جنان م الي) 22)زنقة) برل�سي لقم)

فاس) (30000 (- جنانات) بسماع ل 

بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 1.000 (: سع د) برش د  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() سع د  برش د  بلس د 

78)زنقة حفرة بنيس جنانات)30000 

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() سع د  برش د  بلس د 

78)زنقة حفرة بنيس جنانات)30000 

فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2101.

1053I

FIDUCIAIRE LAMIN

 VETEMENT
TRADITIONNEL LAYKIDO

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES، 30000، FES(MAROC
 VETEMENT TRADITIONNEL
LAYKIDO شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
آر 2 لقم 22 زنقة 6 جنان م الي 
بسماع ل جنانات - 30000 فاس 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72093

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (22
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)
 VETEMENT TRADITIONNEL

.LAYKIDO
صناعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملالبس   بالستربد   بلأصدير.
بلطابق) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
جنان م الي) (6 زنقة) (22 لقم) آر 2 
فاس) (30000 (- جنانات) بسماع ل 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بلس د برش د عبدبلعالي)

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

عبدبلعالي) برش د  بلس د 
جنان) (6 زنقة) (22 لقم) عن بنه)ب()

 30000 جنانات) بسماع ل  م الي 

فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عبدبلعالي) برش د  بلس د 
جنان) (6 زنقة) (22 لقم) عن بنه)ب()

 30000 جنانات) بسماع ل  م الي 

فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2121.

1052I

redallah sarl

ALIBAYA DISTRIBUTION
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تع ين مسير جديد للشركة

redallah sarl

2 زنقة س ليا بلشقة 15 شالع 

بلحسن بلثاني بملدينة بلجديدة، 

30000، فاس بملغرب

ALIBAYA DISTRIBUTION شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مكاتب 

بشرف بلرقم 22 بلطابق 6 شالع 

عبد بلكريم بن جل ن - 30000 فاس 

بملغرب.

تع ين مسير جديد للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.73159

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)

2022)تم تع ين) 26)شتنبر) بملؤلخ في)

مسير جديد للشركة بلس د)ة()م قلة)

حف ظ كمسير  ح د

تبعا لقب 2 بسأقالة بملسير.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (28 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5121.

1055I
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redallah sarl

EURO PETROLEUM
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

لفع لتسما2 بلشركة

redallah sarl
2 زنقة س ليا بلشقة 15 شالع 
بلحسن بلثاني بملدينة بلجديدة، 

30000، فاس بملغرب
EURO PETROLEUM شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلقطع من 
28 بلى 35 تجزئة حمزة بنس دة - 

30000 فاس بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.57801

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 شتنبر) (07 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (2.105.000«
 800.000« إلى) دلهم«) (5.895.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5315.
1056I

EXPROX SARL AU

NEW CITY MULTI-SERVICE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

EXPROX SARL AU
شالع بملغرب بلعربي عمالة بلز9يري 
بلطابق بلثاني عين حر دة بلرقم 
بلبريدي 98 بملحمدية، 28630، 

بملحمدية بملغرب
 NEW CITY MULTI-SERVICE

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي بملسيرة 
تجزئة كس س لقم 58 عين حر دة - 

28630 بملحمدية بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي)
.15931

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 تبريل) (01 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
عصام بملالكي) )ة() تف يت بلس د)
تصل) من  بجأماع ة  حصة  (1.000
)ة() بلس د) لفائدة  حصة  (1.000
تبريل) (01 بأاليخ) بالك ش  بملصطفى 

.2022
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 28 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

شتنبر)2022)تحت لقم)1900.
1057I

EXPROX SARL AU

DOHIBA VIS
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شالع بملغرب بلعربي عمالة بلز9يري 
بلطابق بلثاني عين حر دة بلرقم 
بلبريدي 98 بملحمدية، 28630، 

بملحمدية بملغرب
DOHIBA VIS شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

بملغرب بلعربي عمالة بلز9يري بلطابق 
بلثاني عين حر دة بلرقم بلبريدي 98 

- 28630 بملحمدية بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

31537
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (21
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.DOHIBA VIS
غرض بلشركة بإيجاز):)-ب ع جم ع)

تكسس بلبت بلس البت
-بالسأيربد  بلأصدير.

شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بملغرب بلعربي عمالة بلز9يري بلطابق)
بلثاني عين حر دة بلرقم بلبريدي)98 

- 28630)بملحمدية بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
500)حصة) (: بلس د بلعربي لف ق)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 500 (: دن ن) بملصطفى  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() لف ق  بلعربي  بلس د 
بملشر ع مجم عة م م زة)3)لقم)33 
بلدبلبلب ضاء) (20570 بلحي بملحمدي)

بملغرب.
بلس د بملصطفى دن ن عن بنه)ب()
بي) شطر  (31 لقم) (15 عمالة) بالزهر 
بلدبلبلب ضاء) (20600 بلبرن �سي) (2

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() لف ق  بلعربي  بلس د 
بملشر ع مجم عة م م زة)3)لقم)33 
20570)بلحي بملحمدي بلدبلبلب ضاء

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1925.
1058I

EXPROX SARL AU

 ECOSERVICE NEGOCE
IMPORT ET EXPORT

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لتسما2 بلشركة

EXPROX SARL AU
شالع بملغرب بلعربي عمالة بلز9يري 
بلطابق بلثاني عين حر دة بلرقم 
بلبريدي 98 بملحمدية، 28630، 

بملحمدية بملغرب
 ECOSERVICE NEGOCE IMPORT
ET EXPORT شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

لياض تجزئة بملسيرة بقامة ف ب 
17 بلطابق بلثالث لقم 33 - 28820 

بملحمدية بملغرب.
لفع لتسما2 بلشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.27079

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2022 ي ن  ) (03 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (2.900.000«
 3.000.000« إلى) دلهم«) (100.000«
تقديم حصص) (: عن طريق) دلهم«)

نقدية ت  ع ن ة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 06 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1965.
1059I

ZODIREC Consulting

DIGEO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

ZODIREC Consulting
 RUE(AL(BATINIA, EX-RUE ,26
 BOUCHER, DERB(GHALLEF

 MAARIF، 20000، CASABLANCA
MAROC

DIGEO شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي مجم عة 
٢٣ عمالة ج طابق ٣ حي م الي 

لش د بلدبل بلب ضاء - 20703 بلدبل 
بلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.326601

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 غشت) (05 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
كريم بلشربيبي) )ة() تف يت بلس د)
من) بجأماع ة  حصة  (500 عجاج)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()

ي نس  لبق بأاليخ)05)غشت)2022.
تف يت بلس د))ة()محمد بلشربيبي)
من) بجأماع ة  حصة  (500 عجاج)
تصل)1.000)حصة لفائدة بلس د))ة()
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ي نس  لبق بأاليخ)05)غشت)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839975.
1060I

NOTAIRE

SEEKOOK
إعالن مأعدد بلقربلبت

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,

 RESIDENCE(SAYA، 20000،
CASABLANCA MAROC

SEEKOOK »شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة«

 عن بن مقرها بالجأماعي: 9، ساحة 
ياسر، بقامة بملنص لية، بلطابق 6، 
شقة 12، فضاء ب/3 - 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
»إعالن مأعدد بلقربلبت«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 
.325221

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)23)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
قربل لقم)1:)بلذي ينص على مايلي:)
بملصادقة على بسأقالة بلس د مام ن)
كمسير) مهامه  من  معن  بلعبدال ي 

 ح د للشركة
قربل لقم)2:)بلذي ينص على مايلي:)
كمسير) ع  ش  عال2  بلس د  تع ين 
 ح د جديد للشركة ملدة غير محددة
على) ينص  بلذي  (:3 لقم) قربل 
مايلي:)تعديل بلفص 2)6،)7) )16)من)

بلقان ن بالسا�سي
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بند لقم)6:)بلذي ينص على مايلي:)
لأف يت) نت جة  (6 بلفصل) تعديل 
( (SIAAGE(بلحصص لفائدة بلشركة

بلس د عال2 ع  ش
بند لقم)7:)بلذي ينص على مايلي:)
كما) م زعا  بلشركة  لبسما2  يصبح 
حصة) (19999 بلشركة س اج) (: يلي)
 1 بلس د عال2 ع  ش) بجأماع ة   

حصة بجأماع ة

على) ينص  بلذي  (:16 لقم) بند 
ع  ش) عال2  بلس د  تع ين  مايلي:)
كمسير  ح د جديد للشركة ملدة غير)

محددة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820621.
1061I

NOTAIRE

SEEKOOK
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تف يت حصص

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,

 RESIDENCE(SAYA، 20000،
CASABLANCA MAROC

SEEKOOK شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 9، ساحة 
ياسر، بقامة بملنص لية، بلطابق 6، 
شقة 12، فضاء ب/3 - 20250 بلدبل 

بلب ضاء بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.325221

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (23 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
بلشركة) )ة() بلس د) تف يت 
بجأماع ة) حصة  (SIAAGE 10.000
لفائدة) حصة  (20.000 تصل) من 
معن) بلعبدال ي  مام ن  )ة() بلس د)

بأاليخ)22)شتنبر)2022.
بلشركة) )ة() بلس د) تف يت 
SIAAGE 9.999)حصة بجأماع ة من)
حصة لفائدة بلس د) (20.000 تصل)
)ة()نادل بربدة بأاليخ)22)شتنبر)2022.

 1 تف يت بلس د))ة()عال2 ع  ش)
 20.000 حصة بجأماع ة من تصل)
بربدة) نادل  )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

بأاليخ)22)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
 07 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820621.
1062I

AKM CARACOLES

TONNERRE TRAVAUX
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

AKM CARACOLES
 Tghat 541 Rte(Meknes(Fes،

30100، FEs(maroc
TONNERRE TRAVAUX شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي د بل  الد 
حم  بالقرب من بملسجد بلقديم 
 الد بلط ب - 30000 فاس بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

73909
 25 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 غشت)
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TONNERRE TRAVAUX
تعما2) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبناء)بملأخصصة برخرى
تعما2 مأعددة
عمل كهر9ائي.

:)د بل  الد) عن بن بملقر بالجأماعي)
حم  بالقرب من بملسجد بلقديم  الد)

بلط ب)-)30000)فاس بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د عبدبلحم د هر9 ل):)5.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.
 5.000 (: هر9 ل) لحسن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
هر9 ل) عبدبلحم د  بلس د 
عن بنه)ب()بل ك)28)ت)6)إيربك س دي)

ببربه م)30000)فاس بملغرب.

عن بنه)ب() هر9 ل  لحسن  بلس د 

إيربك) بلحسني  حي  (7 لقم)   6 بل ك)

30000)فاس بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

هر9 ل) عبدبلحم د  بلس د 

عن بنه)ب()بل ك)28)ت)6)إيربك س دي)

ببربه م)30000)فاس بملغرب

عن بنه)ب() هر9 ل  لحسن  بلس د 

إيربك) بلحسني  حي  (7 لقم)   6 بل ك)

30000)فاس بملغرب

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

شتنبر) (22 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)5012.

1063I

CWA MOROCCO

ABICOR BINZEL MAGHREB
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

CWA MOROCCO

17، زنقة بلبحأ لي حي ك تيي، 

20060، بلدبل بلب ضاء بملغرب

 ABICOR BINZEL MAGHREB

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي 521، 

شالع محمد بلخامس، ليزيدنس 
ل9 عة 2، مكأب B5، محل 1   2 - 

12000 بلقن طرة بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

66511

في) مؤلخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (23

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.ABICOR BINZEL MAGHREB

غرض) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلشركة باملغرب  بلخالج ه  كالأالي:
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بملنأجات) تجم ع  ت زيع  (-
بجم ع) بلصناع ة   بلخدمات 
تن بعها،)بما في ذلك بمل بد  بلخدمات)
بملأعلقة بأقن ات بللحام  تكن ل ج ا)

بلقطع  بسأخربج بربخرة؛
بكل) بلشركة،) مشالكة  (-
ت ) بملقا الت  جم ع  في  بل سائل،)
سيأم) بلتي  ت   بملنشأة  بلشركات 
إنشاؤها،) بلتي قد تك ن ذبت صلة)
بغرض بلشركة،) ال س ما من خال2)
إنشاء)شركات جديدة ت  مساهمة ت )
لعاية ت  بكأأاب ت  بستردبد برسهم)
ت  بلحق ق بالجأماع ة ت  بالندماج ت )
بملصاهرة ت  جمع ة محاصة ت  تجمع)

ذ  مصلحة بقأصادية.
بملعامالت) جم ع  عام،)  بشكل 
بلأجالية ت  على منق الت ت  بلعقالية)
ت  بملال ة بملرتبطة بشكل مباشر ت  غير)
مباشر بغرض بلشركة بملذك ل تعاله)
ت  تي غرض آخر مماثل ت  ذي صلة ت )

لصالح تط ير بلشركة..
(،521 (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
ليزيدنس) بلخامس،) محمد  شالع 
 -  2 ( (1 محل) (،B5 مكأب) (،2 ل9 عة)

12000)بلقن طرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
مبلغ لتسما2 بلشركة:)3.500.000 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 Alexander( Binzel بلشركة)
Schweisstechnik(GmbH(:(1)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 ABICOR بلشركة)
 Beteiligungsgesellschaft( mbH( :
 3.299.900 بق مة) حصة  (32.999

دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
 Alexander( Binzel بلشركة)
 Schweisstechnik GmbH
كيساكر) (35218 ب س ك) عن بنه)ب()

تملان ا.
 ABICOR بلشركة)
 Beteiligungsgesellschaft mbH
كيساكر) (35218 ب س ك) عن بنه)ب()

تملان ا.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:

عن بنه)ب() ش 9رت  إم ل  بلس د 

 35269  32 شتربسه) فريدليش 

تل ند لف))ل مدب(،)تملان ا

شاليشر) ليتشالد  ينس  بلس د 

 5A 35390 بر غاس) عن بنه)ب()

غيسن تملان ا

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

تحت) (- بأاليخ) بالقن طرة  بالبأدبئ ة 
لقم)-.

1062I

MAROC CONSULTANTS

PURE CARE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

MAROC CONSULTANTS

 27RUE(DE(BAPAUME 3

 EME ETAGE BUREAU B

 CASABLANCA، 20203،

CASABLANCA MAROC

PURE CARE شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 

ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 31 شالع 

بلحزبم حي ب س ج ل - 20200 

بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.508277

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 

2022)تقرل حل) 30)غشت) بملؤلخ في)

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)

مبلغ) (PURE CARE بلشريك بل ح د)
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)

بلخزبم) شالع  (31 بإلجأماعي) مقرها 

حي ب س ج ل)-)20200)بلدبلبلب ضاء)

:)عدم  ج د نشاط) بملغرب نت جة 2)

بالشركة.

  حدد مقر بلأصف ة ب)31)شالع)

 20200 (- ب س ج ل) حي  بلحزبم 

بلدبلبلب ضاء)بملغرب.)

  عين:
حمزة طير   عن بنه)ب() بلس د)ة()
بلزنقة) (1 بلل م ن) تجزئة  ليساسفة 
بلدبلبلب ضاء) (20232  5 ف ال لقم) (7

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839990.
1065I

BABEL ACADEMY

BABEL ACADEMY
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

BABEL ACADEMY
 BUREAU(NO 08 SIS(AVENUE
 MOULAY ABDELLAH IMM

TAIBA(A، 40000، مربكش بملغرب
BABEL ACADEMY شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي مكأب لقم 
08 شالع م الي عبد هللا بقامة ط بة 

ت - 20000 مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
129529

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (30
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 BABEL(:(بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها

.ACADEMY
مركز) (- (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بللغات)

-)مركز بلأك ين)
-)بالستشالة   بلتسير.

مكأب) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
شالع م الي عبد هللا بقامة) (08 لقم)

ط بة ت)-)20000)مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 20.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 200 (: بربح) بلقاسم  بب   بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلس د بب  بلقاسم بربح عن بنه)ب()
تجزئة ص ف ا بل لدة لقم)152)تالكة)

20000)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د بب  بلقاسم بربح عن بنه)ب()
تجزئة ص ف ا بل لدة لقم)152)تالكة)

20000)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)120103.
1066I

MCG

تايم أوت كافي
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
تايم ت ت كافي شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل لقم 
7-7ت تجزئة ن لب 7، زنقة إبن سينا - 

2000 مربكش بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.108201

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تمت) (2022 شتنبر) (29 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
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عبدبلرح م) )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (550 بناني)
تصل)1.100)حصة لفائدة بلس د))ة()
صالح بلدين بلح لي بأاليخ)29)شتنبر)

.2022
عبدبلرح م) )ة() بلس د) تف يت 
من) بجأماع ة  حصة  (550 بناني)
تصل)1.100)حصة لفائدة بلس د))ة()

عثمان ك ثر بأاليخ)29)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (06 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)10575.
1067I

MAROC CONSULTANTS

DENIZ COFFEE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

MAROC CONSULTANTS
 27RUE(DE(BAPAUME 3
 EME ETAGE BUREAU B
 CASABLANCA، 20203،
CASABLANCA MAROC

DENIZ COFFEE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 10 شالع 

بلحرية بلطابق بلثالث شقة 5 - 
20120 بلدبلبلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.273237
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2022)تقرل حل) 26)غشت) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
 DENIZ COFFEE بل ح د) بلشريك 
دلهم) (100.000 لتسمالها) مبلغ 
شالع) (10 بإلجأماعي) مقرها   عن بن 
 -  5 شقة) بلثالث  بلطابق  بلحرية 
بملغرب نت جة) بلدبلبلب ضاء) (20120

2):)عدم  ج د نشاط بالشركة.
  حدد مقر بلأصف ة ب)10)شالع)
 -  5 شقة) بلثالث  بلطابق  بلحرية 

20120)بلدبلبلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

بلس د)ة()سهام بلحاج   عن بنه)ب()
زم) 25355) بدي   7 ف) بيك ز  حي 

بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)839988.
1068I

DEBBAGH EVENT

DEBBAGH EVENT
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
حل شركة

DEBBAGH EVENT
 LIEUTENANT 60 زنقة

MAHROUD منص لية بلطابق 2 
بلشقة 3 فضاءA، 20000/3، بلدبل 

بلبضاء بملغرب
DEBBAGH EVENT شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د)في ط ل بلأصف ة(
 عن بن مقرها بإلجأماعي 60 زنقة 

 LIEUTENANT MAHROUD
منص لية بلطابق 2 بلشقة 3 فضاء
A3 20000 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.526215
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تقرل) (2022 غشت) (11 في) بملؤلخ 
ذبت مسؤ ل ة محد دة) حل شركة 
 DEBBAGH بل ح د) بلشريك  ذبت 
 100.000 لتسمالها) مبلغ  (EVENT
 60 بإلجأماعي) دلهم  عن بن مقرها 
 LIEUTENANT MAHROUD زنقة)
3)فضاء بلشقة) (2 منص لية بلطابق)
بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (A3 20000
بمل بكبة) في  صع 9ة  (: (2 نت جة 

 بلتس ير.
 60 ب) بلأصف ة  مقر  حدد    
 LIEUTENANT MAHROUD زنقة)
3)فضاء بلشقة) (2 منص لية بلطابق)
A/3 20000)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.)

  عين:

ل�سى هللا) دباغ حسني  بلس د)ة()

عمالة) بلنس م  تجزئة  عن بنه)ب()   
07)حي بلنس م) 02)لقم) 126)بلطابق)

بملغرب) بلب ضاء) بلدبل  (20000

كمصفي))ة()للشركة.

 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)

محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 

بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

تجزئة) (: بالأصف ة) بملأعلقة  بل ثائق 
لقم) (02 بلطابق) (126 بلنس م عمالة)

07)حي بلنس م بلدبل بل ضاء)

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 

 15 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

شتنبر)2022)تحت لقم)837879.

1069I

FIDCOM SAHARA

TAPISSIE SAHARA LUXE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA

شالع بلطبربني حي بل حدة 01 لقم 

20 بلع  ن، 70000، بلع  ن بملغرب

TAPISSIE SAHARA LUXE شركة 

ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع بلبئر 

بلجديد لقم 212 مكرل حي بل حدة 

02 بلع  ن - 70000 بلع  ن بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

23227

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TAPISSIE SAHARA LUXE

صناعة) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

 9 ع برثاث بملنزل ة.

عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع بلبئر)
مكرل حي بل حدة) (212 بلجديد لقم)
02)بلع  ن)-)70000)بلع  ن بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 500 (: بلعر9ا ي) جما2  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د ببربه م بنجعا):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د جما2 بلعر9ا ي عن بنه)ب()
ص ف ا) عصام  تجزئة  بلقدس  حي 
 12 لقم) بلحمربء) بلساق ة  زنقة 

بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب.
عن بنه)ب() بنجعا  ببربه م  بلس د 
 01 لقم) (809 زنقة) بلغ اطين  حي 
بنزكان) (86350 بنزكان) بلدشيرة 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلس د جما2 بلعر9ا ي عن بنه)ب()
ص ف ا) عصام  تجزئة  بلقدس  حي 
 12 لقم) بلحمربء) بلساق ة  زنقة 

بلع  ن)70000)بلع  ن بملغرب
عن بنه)ب() بنجعا  ببربه م  بلس د 
 01 لقم) (809 زنقة) بلغ اطين  حي 
بنزكان) (86350 بنزكان) بلدشيرة 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
02)تكأ 9ر) بالبأدبئ ة بالع  ن بأاليخ)

2022)تحت لقم)2936/2022.

1070I

fiducon

BEAUTY SEVEN
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
BEAUTY SEVEN شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
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 عن بن مقرها بإلجأماعي 122 زنقة 
محمد سم حة,إقامة ج هرة محمد 
سم حة,بلطابق بلسادس لقم 35 - 

20200 20200 بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.206209

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)10)دجنبر)2018)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
سم حة,إقامة) محمد  زنقة  (122 («
سم حة,بلطابق) محمد  ج هرة 
 20200  20200  -  35 بلسادس لقم)
ِطريق) مكرل) (13 »لقم) إلى) بملغرب«)
1029)س دي معر ف)-)20520)بلدبل)

بلب ضاء)بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 10 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

ي ل  ز)2019)تحت لقم)708262.
1071I

fiducon

CHASSE ET LOISIRS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
قفل بلأصف ة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
CHASSE ET LOISIRS شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي : لقم 70 
شالع بلأضامن حي بالزهال س دي 
م من - 20500 بلدبل بلب ضاء 

بملغرب.
قفل بلأصف ة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
.285781

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
2016)تقرل حل) 08)دجنبر) بملؤلخ في)
ذبت) شركة  (CHASSE ET LOISIRS
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 
بل ح د مبلغ لتسمالها)10.000)دلهم)
 70 لقم) بإلجأماعي  مقرها   عن بن 
س دي) بالزهال  حي  بلأضامن  شالع 

م من)-)20500)بلدبل بلب ضاء)بملغرب)
لنشاط) ز9ناء) لعدم  ج د  نت جة 

بلشركة.
  عين:

حركات) بلحق  عبد  بلس د)ة()
ببربه م) 190شالع  عن بنه)ب()   
 20100 بملعاليف) (02 ط) بلر دبني 
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 قد تم بنعقاد بلجمع ة بلخأام ة)
 70 2017) في لقم) ن نبر) (20 بأاليخ)
س دي) بالزهال  حي  بلأضامن  شالع 

م من)-)20500)بلب ضاء)بملغرب.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 18 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 
دجنبر)2017)تحت لقم)00652053.

1072I

fiducon

 OULFA MACHINES A
COUDRE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
لفع لتسما2 بلشركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
 OULFA MACHINES A COUDRE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 32 

تجزئة ت سعة برلفة بلحي بلحسني - 
20220 بلدبل بلب ضاء بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.127729
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تم) (2020 شتنبر) (07 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
من) تي  دلهم«) (3.500.000«
 3.600.000« إلى) دلهم«) (100.000«
مقاصة) إجربء) (: طريق) عن  دلهم«)
مع دي ن بلشركة بملحددة بملقدبل  )

بملسأحقة.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

غشت)2021)تحت لقم)789193.

1073I

بنسالم بلعربي

DELBIS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تف يت حصص

بنسالم بلعربي
مجمع بلعرفان بقامة 289 بلطابق 1 

لقم 2، 90000، طنجة بملغرب
DELBIS شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي مجمع 
بلعرفان بقامة 289 بلطابق 1 لقم 

2 - 90000 طنجة بملغرب.
تف يت حصص

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.92697

بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تمت) (2022 شتنبر) (26 في) بملؤلخ 

بملصادقة على):
ب سال) زينب  )ة() بلس د) تف يت 
100)حصة بجأماع ة من تصل)100 
بسماع ل) )ة() بلس د) لفائدة  حصة 

بلشريف بأاليخ)26)شتنبر)2022.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم  (
تكأ 9ر) (07 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)258125.
1072I

شركة مسأأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذبت بلشريك)

بل ح د

AGADIR MELLOUL
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
لفع لتسما2 بلشركة

شركة مسأأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بل ح د

20 شالع بملأنبي بلطابق بال 2 بني 
مال2 20 شالع بملأنبي بلطأبق بال 2 
بني مال2، 23000، بني مال2 بملغرب
AGADIR MELLOUL شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 

محمد بلخامس عمالة لجاء مربب 
لقم 6 بني مال2 23000 بني مال2 

بملغرب.

لفع لتسما2 بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.3191
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم) (2022 ي ن  ) (13 في) بملؤلخ 
قدله) بمبلغ  بلشركة  لتسما2  لفع 
تي) دلهم«) (1.669.600,00«
إلى) دلهم«) (100.000,00« من)
طريق) عن  دلهم«) (1.769.600,00«
إدماج بحأ اطي ت  تل9اح ت  عال بت) (:

إصدبل في لتس بملا2.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) مال2  ببني  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)982.
1075I

EXACOF

 casa كازا تمتغين نكوس
timtghine négoce

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

حل شركة

EXACOF
 rue(LIBERTÉ(ÉTAGE 3 n 6 10
 10 rue(LIBERTÉ(ÉTAGE 3 n 6،
20000، casablanca(MAROC

 casa timtghine كازب تمأغين نك س
négoce شركة ذبت مسؤ ل ة 

محد دة ذبت بلشريك بل ح د)في 
ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي 56 زنقة 
لكربكا طابق 07 لقم 32 ب لك ن 
بلب ضاء - 20200 بلب ضاء بملغرب.

حل شركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.365365
بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
2021)تقرل حل) 20)شتنبر) بملؤلخ في)
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت)
بلشريك بل ح د كازب تمأغين نك س)
مبلغ) (casa timtghine négoce
دلهم  عن بن) (100.000 لتسمالها)
لكربكا) زنقة  (56 بإلجأماعي) مقرها 
بلب ضاء) ب لك ن  (32 لقم) (07 طابق)
نت جة) بملغرب  بلب ضاء) (20200  -
ب) +بلتفاع  بلشرسة) بملنافسة  (: (2

سعالبلسلع بلخ.
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 56rue بلأصف ة ب)   حدد مقر 
 regraga étage 7 n°32 casablanca

20200 -)بلب ضاء)بملغرب.)
  عين:

تاال  ) بج  محمد  بلس د)ة()
 07 زنقة لكربكا طابق) (56 عن بنه)ب()
 20200 بلب ضاء) ب لك ن  (32 لقم)
بلب ضاء)بملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   

بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)-
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 05 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تبريل)2022)تحت لقم)820213.

1076I

شركة مسأأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذبت بلشريك)

بل ح د

AGRI AMERRO
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة

شركة مسأأمنة بلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذبت بلشريك بل ح د

20 شالع بملأنبي بلطابق بال 2 بني 
مال2 20 شالع بملأنبي بلطأبق بال 2 
بني مال2، 23000، بني مال2 بملغرب

AGRI AMERRO شركة ذبت 
بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي عمالة 385 
شالع بلحسن بلثاني بلطابق بلسفلي 
بني مال2 - 23000 بني مال2 بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

13255
في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (08
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 AGRI (: بمخأصر تسم تها) بإلقأضاء)

.AMERRO

غرض بلشركة بإيجاز):)تاجر م بد)
ك ما ية.

عمالة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بلطابق) بلثاني  بلحسن  شالع  (385
23000)بني مال2) (- بلسفلي بني مال2)

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د ي نس بمزيان):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
بلس د عصام بل يحي):)500)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بمزيان  ي نس  بلس د 
بني مال2) (8 لقم) (2 بل ك) حي بل فاء)

23000)بني مال2 بملغرب.
عن بنه)ب() بل يحي  عصام  بلس د 
بلعربئش) (219 لقم) (1 تجزئة شعبان)

92052)بلعربئش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بمزيان  ي نس  بلس د 
بني مال2) (8 لقم) (2 بل ك) حي بل فاء)

23000)بني مال2 بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) مال2  ببني  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)990.
1077I

بلرك بي

STE EL GHARRABI CAR
إعالن مأعدد بلقربلبت

بلرك بي
كلم م، 81000، كلم م بملغرب

STE EL GHARRABI CAR »شركة 
ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة ذبت 

بلشريك بل ح د«
 عن بن مقرها بالجأماعي: حي 

بلرحمة شالع بلحسن بلثاني لقم 01 
كلم م - 81000 كلم م بملغرب.

»إعالن مأعدد بلقربلبت«
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي: 

.1593

بمقأ�سى بلجمع بلعام بالسأثنائي)
بملؤلخ في)26)شتنبر)2022

تم بتخاذ بلقربلبت بلأال ة:)
بلحصص) ب ع  (01- لقم) قربل 
مايلي:) ينص على  بلذي  بالجأماع ة:)
ب ع بلحصص بالجأماع ة للشركة) (-
من طرف بلس د بلغرببي عبد بلفأاح)
مبالك) ماكي  للس د  (JA116696

JD51322
بلتس ير   بالمضاء) (02- قربل لقم)
تم تع ين) (- بلذي ينص على مايلي:) (:
 JA 151872 جم عة) بلخير  بالنسة 
بعأماد) تم  للشركة    كمسيرة 
بمضائها لدى جم ع بالدبلبت ما عدب)
بلتي) بلبنك ة  بملال ة    بملؤسسات 
بل ح د) بالمضاء) بعأماد  بها  سيأم 
للس د ماكي مبالك ملدة غير محد دة

قربل لقم)-03)تغ ير بملقر بالجأماعي)
(- مايلي:) على  ينص  بلذي  للشركة:)
تغ ير بملقر بالجأماعي للشركة من حي)
 01 بلرحمة شالع بلحسن بلثاني لقم)
كلم م بلى حي تيرت بلسفلى بل ك د)

بلزنقة)02)شالع ببن سيناء)كل م م
 تبعا لذلك تم تعديل مقأض ات)

بلنظام برسا�سي بلأال ة:)
بلذي ينص) (: (02 بلبند) (- بند لقم)
بالجأماعي) بملقر  تغ ير  (- مايلي:) على 

للشركة
بلذي) (:+07  06 بلبند) (- لقم) بند 
-)تقس م بلحصص) ينص على مايلي:)

  لتسما2 بلشركة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بالبأدبئ ة بكلم م بأاليخ)

2022)تحت لقم)382.
1078I

 FIDUCIAIRE«(STE(MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

NACHAT AZROU
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE(MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكأب لقم 2 عمالة ياسين شالع 

بلحسن بلثاني تحدبف تزل ، 

53100، تزل  بملغرب
NACHAT AZROU شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي 29 زنقة 
بلكركربت تحدبف - 53100 تزل  

بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
1825

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (25
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.NACHAT AZROU
بالنأاج) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 
بالعما2) بلبصري.) جم ع  بلسمعي 
بملرتبطة بشكل مباشر ت  غير مباشر)
بغرض بلشركة  بملساهمة في تنم تها.
زنقة) (29 (: عن بن بملقر بالجأماعي)
تزل ) (53100 (- تحدبف) بلكركربت 

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس د صفاح عبد بلعزيز):)1.000 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
بلعزيز) عبد  صفاح  بلس د 
عن بنه)ب()لقم)78)بل ك)2)حي بلرشاد)

بنصفال)31000)صفر  بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
بلعزيز) عبد  صفاح  بلس د 
عن بنه)ب()لقم)78)بل ك)2)حي بلرشاد)

بنصفال)31000)صفر  بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (05 بأاليخ) بازل   بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)185.

1079I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD DE L’AMITIE
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شالع م الي لش د   عبد 
بلكريم بلخطابي،عمالة مركز تعما2 
جليز، بلطابق بلثالث، مكأب لقم 

21، 20000، مربكش بملغرب
RIAD DE L’AMITIE شركة ذبت 

بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي ڤ ال لقم 
39 تجزئة بلكأب ة حي تمرشيش - 

20000 مربكش بملغرب.
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.98261

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
بملؤلخ في)05)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
حي) بلكأب ة  تجزئة  (39 لقم) »ڤ ال 
بملغرب) مربكش  (20000 (- تمرشيش)
»)إلى)»لقم)6)طريق س دي غانم دلب)
(- بملدينة) بلعباس ة  بلزب ية  بملن عي 

20000)مربكش بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (03 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2022)تحت لقم)139962.
1080I

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE 

STARTFACTORYZ
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تح يل بملقر بالجأماعي للشركة

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE
 Residence(Noha(immeuble 8

 appartement7، 24000، Eljadida
Maroc

STARTFACTORYZ شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بلطابق 
بال 2 62 دلب بلحجال - 22000 

بلجديدة بملغرب.

تح يل بملقر بالجأماعي للشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.17977
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
بملؤلخ في)13)شتنبر)2022)تم تح يل)
من) للشركة  بلحالي  بالجأماعي  بملقر 
بلحجال) دلب  (62 بال 2) »بلطابق 
إلى) بملغرب«) بلجديدة  (22000  -
شالع) ن ل  زنقة  (3 بلسفلي) »بلطابق 
بلجديدة) (22000 (- بمللكي) بلجيش 

بملغرب«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) بالجديدة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)29269.
1081I

ACCOUNTING TAX SERVICE

ROM MURAL SARL
تأسيس شركة بملساهمة

ACCOUNTING TAX SERVICE
عمالة 127ب بلطابق بلثاني لقم 3 

حي  فاء
 28810، بملحمدية بململكة بملغر9 ة

ل م ميرب2 ش م م »شركة 
بملساهمة« 

 عن بن مقرها بالجأماعي: حي  فا 
عماله 127 ب بلد ل 2 لقم 02 -، 
28810 بملحمدية بململكة بملغر9 ة

إعالن عن تأسيس » شركة 
بملساهمة«

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.31525

 19 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)
برسا�سي لشركة بملساهمة باملميزبت)

بلأال ة:
شكل بلشركة):)شركة بملساهمة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
ل م) (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ميرب2 ش م م.
:)مشتريات) غرض بلشركة بإيجاز)

 9 ع  إدبلة بلعقالبت.
حي  فا) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 -  02 لقم) (2 بلد ل) ب  (127 عماله)

28810)بملحمدية بململكة بملغر9 ة.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة:)99)سنة.
 100.000  يبلغ لتسما2 بلشركة)

دلهم،
مقسم كالأالي:

 900 (: محمد) بلس د  بلحاجي 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

 100 (: لش دة) عص ال  بلس دة 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

مجلس) تعضاء) ت   بملأصرف ن 
بلرقابة:)

بلس دة عص ال لش دة بصفأه)ب()
شريك  ممثل قان ني عن بنه)ب()إقامة)
 16 بلشقة) (6 بلطابق) ًبالًك) بلحديقة)

28810)بملحمدية بململكة بملغر9 ة
مربقب ت  مربقبي بلحسابات):

)ب(بصفأه) بلس د  بلحاجي محمد)
شريك عن بنه)ب()إقامة بلحديقةً)بالًك)
بملحمدية) (28810 بلشقة) (6 بلطابق)

بململكة بملغر9 ة
برسا�سي) بلنظام  مقأض ات 
ت زيع) بالحأ اطي    بأك ين  بملأعلقة 

برل9اح):)ال�سئ.
بملنص ص) بلخاصة  بإلمأ ازبت 

عليها لكل شخص):
ال�سئ.

بقب 2) مأعلقة  مقأض ات 
تف يت) لهم  بملخ 2  برشخاص 
برسهم  تع ين جهاز بلشركة بملخ 2)

له بلبث في طلبات بلقب 2):)ال�سئ.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 03 بأاليخ) باملحمدية  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)1932
1082I

AINGCM

MOROCCAN BOHOCRAFT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة
AINGCM

 DOUAR AIT MESSAOUD
 HATBIL(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MOROCCAN BOHOCRAFT
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي بسكج ل 
تجزئة بالمان 07 بل ك ن ن لقم 

10 بملحام د 09 مربكش - 20000 
مربكش بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 

129323

 16 في) مؤلخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 شتنبر)

بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:

ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.

عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 

(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MOROCCAN BOHOCRAFT

غرض بلشركة بإيجاز):)بلأصدير  )

بالسأيربد

تصم م بمل بقع باللكتر ن ة.
عن بن بملقر بالجأماعي):)بسكج ل)

لقم) ن ن  بل ك  (07 بالمان) تجزئة 

 20000 (- مربكش) (09 بملحام د) (10

مربكش بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:

 200 (: لحج جي) حمزة  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.

حصة) (200 (: بزطام) عمر  بلس د 

بق مة)100)دلهم للحصة.

بلس د صالم بلدين بلش كي):)200 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):

بلس د حمزة لحج جي عن بنه)ب()
بسكج ل تجزئة بالمان)07)بل ك ن ن)
لقم)10)بملحام د)09)مربكش)20000 

مربكش بملغرب.

بلش كي) بلدين  صالم  بلس د 

بلكأب ة) ببربج  بسكج ل  عن بنه)ب()

 12 شقة) (21 عمالة) (12 مجم عة)

مربكش) (20000 مربكش) (9 بملحام د)

بملغرب.

عن بنه)ب() بزطام  عمر  بلس د 
تجزئة سيبع)3)لقم)83)سيبع مربكش)

20000)مربكش بملغرب.

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
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بلس د حمزة لحج جي عن بنه)ب()
بسكج ل تجزئة بالمان)07)بل ك ن ن)
لقم)10)بملحام د)09)مربكش)20000 

مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (29 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2022)تحت لقم)139856.
1083I

LOS TRABAJOS

LOS TRABAJOS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

LOS TRABAJOS
شالع م الي إسماع ل، 12، بقامة 
م الي إسماع ل، بلطابق بلثالث، 

لقم 9، 90000، طنجة بملغرب
LOS TRABAJOS شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع 
م الي إسماع ل، 12، بقامة م الي 
إسماع ل، بلطابق بلثالث، لقم 9 - 

90000 طنجة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
131019

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (29
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 LOS (: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.TRABAJOS
تعما2) (- (: غرض بلشركة بإيجاز)

بلبناء.
-)تعما2 مأن عة،)

-)بالسأيربد  بلأصدير،).
شالع) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
بقامة م الي) (،12 م الي إسماع ل،)
 -  9 لقم) بلطابق بلثالث،) إسماع ل،)

90000)طنجة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.

 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)
دلهم،)مقسم كالأالي:

 100 (: ب جم ل) جال2  بلس د 
حصة بق مة)1.000)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() ب جم ل  جال2  بلس د 
 12000 حي بلشباب) (6 لقم) (91 زنقة)

بلقن طرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() ب جم ل  جال2  بلس د 
 12000 حي بلشباب) (6 لقم) (91 زنقة)

بلقن طرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
تكأ 9ر) (05 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10983.
1082I

AL HISBA FISC 

IMSTAR
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

تأسيس شركة
AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME(ETAGE
N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

IMSTAR شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة

 عن بن مقرها بإلجأماعي زنقة 7 
بلرقم 5 بلطابق بلثاني شقة لقم 2 

بلسعادة س دي بلبرن �سي - 20600 
بلدبل بلب ضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
557311

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 ي ل  ز) (22
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.IMSTAR
:)-بالنعاش) غرض بلشركة بإيجاز)

بلعقالي.
 7 زنقة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 2 بلطابق بلثاني شقة لقم) (5 بلرقم)

 20600 (- بلسعادة س دي بلبرن �سي)
بلدبل بلب ضاء)بملغرب.

تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 
بلشركة):)99)سنة.

مبلغ لتسما2 بلشركة:)100)دلهم،)
مقسم كالأالي:

بلس د بلعاللي سع د):)500)حصة)
بق مة)100)دلهم للحصة.

 500 (: محمد) بملصل حي  بلس د 
حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)

بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)
 صفات  م بطن بلشركاء):

عن بنه)ب() سع د  بلعاللي  بلس د 
 1 لقم) (2 زنقة) بلأ زبن ة  تجزئة 

20250)بلدبل بلب ضاء)بملغرب.
بلس د بملصل حي محمد عن بنه)ب()
 59 لقم) بلف د  شالع  بملسأقبل  حي 
بلب ضاء) بلدبل  (20153 بلشق) عين 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() سع د  بلعاللي  بلس د 
 1 لقم) (2 زنقة) بلأ زبن ة  تجزئة 

20250)بلدبل بلب ضاء)بملغرب
بلس د بملصل حي محمد عن بنه)ب()
 59 لقم) بلف د  شالع  بملسأقبل  حي 
بلب ضاء) بلدبل  (20153 بلشق) عين 

بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 02 بأاليخ) بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)820213.
1085I

UNION SQUARE

UNIO SQUARE
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

UNION SQUARE
 N° 28 ETG 4 BURREAU(AL

 SAFAE RTE SEFROU MOULAY
RACHID، 30000، FES(MAROC

UNIO SQUARE شركة ذبت 
مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 

بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 28 

بلطابق بلرببع مكاتب بلصفاء طريق 
صفر ب م الي لش د - 300000 

بملغرب فاس
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
72017

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 غشت) (01
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
 UNIO (: بإلقأضاء)بمخأصر تسم تها)

.SQUARE
بملباني ت ) (: غرض بلشركة بإيجاز)
)بلشربء) برخرى) بلعقالية  بلعمل ات 

 بلب ع بملنفذة.
 28 لقم) (: عن بن بملقر بالجأماعي)
طريق) بلطابق بلرببع مكاتب بلصفاء)
 300000 (- لش د) م الي  صفر ب 

بملغرب فاس.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
100)حصة) (: بلس دة بربدة زينب)

بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() زينب  بربدة  بلس دة 
تجزئة) لقم6) بلشقة  (12 إقامة)

بردبلسة)30000)فاس بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() زينب  بربدة  بلس دة 
تجزئة) لقم6) بلشقة  (12 إقامة)

بردبلسة)30000)فاس بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (30 بأاليخ) بفاس  بلأجالية 

2022)تحت لقم)2025/2022.
1086I

LUCA CENTER

COURAGE DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تغ ير نشاط بلشركة
LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786
 ALMASSAR ROUTE DE

 SAFI(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC



19605 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

 COURAGE DISTRIBUTION
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بالجأماعي بملحل لقم 
01 تجزئة 312 بملسال طريق بسفي 
مربكش - 20000 مربكش بملغرب.

تغ ير نشاط بلشركة
لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 

.109629
بل ح د) بلشريك  قربل  بمقأ�سى 
تم تغ ير) (2021 ي ن  ) (25 بملؤلخ في)
بمل بد) »بائع  من) بلشركة  نشاط 
إلى) بالجملة«) بالأقس ط    بلغذبئ ة 

»بائع بلجبن بالأقس ط   بالجملة«.
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (30 بأاليخ) بمربكش  بلأجالية 

2021)تحت لقم)125580.
1087I

 MOGADOR(م كاد ل تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الغزوة كار
شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة

حل شركة
م كاد ل تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 
بملخازن بلشقة لقم 3 بالطابق 

بلثاني بلص يرة بلص يرة، 22000، 
بلص يرة بملغرب

بلغز ة كال شركة ذبت بملسؤ ل ة 
بملحد دة)في ط ل بلأصف ة(

 عن بن مقرها بإلجأماعي لقم 
501 بلأجزئة 2 بلص يرة - 22000 

بلص يرة بملغرب.
حل شركة

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي 
.1213

بمقأ�سى بلجمع بلعام بإلسأثنائي)
تقرل حل) (2020 ن نبر) (22 بملؤلخ في)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 
 100.000 بلغز ة كال مبلغ لتسمالها)
دلهم  عن بن مقرها بإلجأماعي لقم)
 22000 (- بلص يرة) (2 بلأجزئة) (501
بلأ قف) (: بلص يرة بملغرب نت جة 2)

بلأام عن بلنشاط.
لقم) ب  بلأصف ة  مقر  حدد    
 22000 (- بلص يرة) (2 بلأجزئة) (501

بلص يرة بملغرب.)

  عين:
حر9 دي  ) كريمة  بلس د)ة()
عن بنه)ب()677)تجزئة تزلف بلص يرة)
22000)بلص يرة بملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
 عند بإلقأضاء)بلحد د بملفر ضة)
محل) لهم  بملخ لة  بلصالح ات  على 
بلعق د  ) تبل غ  محل  بملخابرة   
بل ثائق بملأعلقة بالأصف ة):)لقم)501 

بلأجزئة)2)بلص يرة
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بالص يرة بأاليخ)22)دجنبر)

2020)تحت لقم)323.
1088I

 MOGADOR(م كاد ل تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بولونجوري باتيسري كريمات
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

م كاد ل تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
لقم 2 حي باب دكالة شالع  بد 
بملخازن بلشقة لقم 3 بالطابق 

بلثاني بلص يرة بلص يرة، 22000، 
بلص يرة بملغرب

ب ل نج لي باتيسري كريمات 
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
 عن بن مقرها بإلجأماعي بملحل 
بلأجالي بلكائن بمركز لكريمات 

بلص يرة - 22000 بلص يرة بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
6367

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (27
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

ب ل نج لي باتيسري كريمات.

غرض بلشركة بإيجاز):)1-()مخبزة)
 (3 (- مم ن حفالت) () (2 (-  حل يات)

بالسأيربد  بلأصدير..
بملحل) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
لكريمات) بمركز  بلكائن  بلأجالي 

بلص يرة)-)22000)بلص يرة بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: حجال) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() حجال  محمد  بلس د 
بقل م) لكريمات  ب حسين  بيت  د بل 

بلص يرة)22000)بلص يرة بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() حجال  محمد  بلس د 
بقل م) لكريمات  ب حسين  بيت  د بل 

بلص يرة)22000)بلص يرة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
 07 بأاليخ) بالص يرة  بالبأدبئ ة 

تكأ 9ر)2022)تحت لقم)390.
1089I

WAY CONSEIL

GHAZAL OPTIC
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
GHAZAL OPTIC شركة ذبت 

مسؤ ل ة محد دة ذبت بلشريك 
بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي تجزيئة 
بملحام د 5 لقم 1132 - 20160 

مربكش بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
102665

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2020 ي ن  ) (15
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.GHAZAL OPTIC
بخصائي) (: غرض بلشركة بإيجاز)

نظالبت
تخصائي فحص بلع  ن

.
تجزيئة) (: بالجأماعي) بملقر  عن بن 
 20160  -  1132 لقم) (5 بملحام د)

مربكش بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 10.000 بلشركة:) لتسما2  مبلغ 

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: غزب2) شع ب  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() غزب2  شع ب  بلس د 

823)تزلي)20160)مربكش بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() غزب2  شع ب  بلس د 

823)تزلي)20160)مربكش بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ل  ز) (07 بلأجالية بمربكش بأاليخ)

2020)تحت لقم)113936.
1090I

محمد معطى هللا

 PROMO TRANS
ATLANTIQUE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
تأسيس شركة

محمد معطى هللا
 RUE(DE(FES(ETAGE 7 No 19، ,77

90000، طنجة بملغرب
 PROMO TRANS ATLANTIQUE

شركة ذبت بملسؤ ل ة بملحد دة
 عن بن مقرها بإلجأماعي شالع تبي 
بلحسن بلشاذلي، إقامة  لدة لقم 
3 بلطابق بلسفلي - 90000 طنجة 

بملغرب
تأسيس شركة ذبت بملسؤ ل ة 

بملحد دة 



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19606

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
130789

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعدبد بلقان ن) (2022 شتنبر) (12
بملسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 

بملحد دة باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 

بملسؤ ل ة بملحد دة.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.PROMO TRANS ATLANTIQUE
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بلبضائع.
عن بن بملقر بالجأماعي):)شالع تبي)
لقم) إقامة  لدة  بلشاذلي،) بلحسن 
طنجة) (90000 (- بلسفلي) بلطابق  (3

بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
بلس دة بلحاج حنان):)700)حصة)

بق مة)100)دلهم للحصة.
 300 (: محمد) لحسن  بن  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() حنان  بلحاج  بلس دة 
حي بلبربنص)1)زنقة)2)لقم)16 90000 

طنجة بملغرب.
بلس د بن لحسن محمد عن بنه)ب()
طنجة) (90000 بكزناية) بملتر كة  حي 

بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() حنان  بلحاج  بلس دة 
حي بلبربنص)1)زنقة)2)لقم)16 90000 

طنجة بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
شتنبر) (27 بأاليخ) بطنجة  بلأجالية 

2022)تحت لقم)10538.
1091I

ELMA COMPTABILITE

MRBTMHD TRANS
شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 

بلشريك بل ح د
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE
بلبركة 2، مجم عة 10، بإلقامة 78، 
بلطابق 3، لقم 15، طنجة، 90000، 

طنجة بملغرب
 MRBTMHD TRANS

شركة ذبت مسؤ ل ة محد دة ذبت 
بلشريك بل ح د

 عن بن مقرها بإلجأماعي حي تم دة 
لقم 137 بلكدي ة بلف ق ة تط بن - 

93000 تط بن بملغرب
تأسيس شركة ذبت مسؤ ل ة 
محد دة ذبت بلشريك بل ح د 

لقم بلأق  د في بلسجل بلأجالي : 
31791

في) مؤلخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بلقان ن) إعدبد  تم  (2022 ماي) (30
مسؤ ل ة) ذبت  لشركة  برسا�سي 
بل ح د) بلشريك  ذبت  محد دة 

باملميزبت بلأال ة:
ذبت) شركة  (: بلشركة) شكل 
بلشريك) ذبت  محد دة  مسؤ ل ة 

بل ح د.
عند) مأب عة  بلشركة  تسم ة 
(: تسم تها) بمخأصر  بإلقأضاء)

.MRBTMHD TRANS
نقل) (: بإيجاز) بلشركة  غرض 

بملسأخدمين لحساب بلغير.
عن بن بملقر بالجأماعي):)حي تم دة)
(- بلكدي ة بلف ق ة تط بن) (137 لقم)

93000)تط بن بملغرب.
تجلها) من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة):)99)سنة.
 100.000 مبلغ لتسما2 بلشركة:)

دلهم،)مقسم كالأالي:
 1.000 (: بملرببط) محمد  بلس د 

حصة بق مة)100)دلهم للحصة.)
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 صفات  م بطن بلشركاء):
عن بنه)ب() بملرببط  محمد  بلس د 
 93000 د بل ط نت جماعة بلزينات)

تط بن بملغرب.
بلشخص ة  بلعائل ة) برسماء)

 م بطن مسيري بلشركة:
عن بنه)ب() بملرببط  محمد  بلس د 
 93000 د بل ط نت جماعة بلزينات)

تط بن بملغرب
باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
ي ن  ) (21 بأاليخ) بأط بن  بالبأدبئ ة 

2022)تحت لقم)1812.
1092I

 EARTH ENVIRONNEMENT
ET SERVICES

  SARL AU
بلعن بن  : بملقر، حب س لقم 1172 

قرب مسجد بلرحمة د بل تيت عل بن  
-فم ت دي – بني مال2

بنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة))ذبت بملسؤ ل ة دبت بلشريك)

بل ح د))تحمل))بلخصائص بلأال ة):

 EARTH (: بلتسم ة)
 ENVIRONNEMENT ET

  SERVICES SARL AU
لقم) حب س  بملقر،) (: بلعن بن)
1172)قرب مسجد بلرحمة د بل تيت)

عل بن))فم ت دي)–)بني مال2.
بلغــرض):

-)إدبلة بملخلفات
_)تاجر س البت مسأعملة

ت  مالك  كالة إعالنات) مقا 2  (_
بد ن م ظف

لتس بملــا2):)100000.00دلهم.

بلسنة بملـال ة):)بلسنة بمل الدية.
مدة بلشركة):)99)سنة.
بملسير):)سع د بمساعد.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بني مال2))تحت لقم))786.
1 C

بملركز بلجه ي لالستثمال)

جهة بلدبل بلب ضاء-)سطات

GATCIEL
SARL AU

عل ه) مصادق  عقد  بمقأ�سى  (
بأاليخ))19/09/2022))بعين بلشق))تم)
ذبت) لشركة  برسا�سي  بلنظام   ضع 
لشريك  ح د) بملحد دة  بملسؤ ل ة 

 بلتي تحمل بلخصائص)))بلأال ة):
.GATCIEL SARL AU(:((بلتسم ة((
ذبت) شركة  (: بلقان ن ة) بلصفة 

بملسؤ ل ة بملحد دة لشريك  ح د.
بلهدف بالجأماعي):)مقهى.

لتس بملا2):)حدد لتسما2 بلشركة)
)دلهم في يد هشام) ( (100.000 بمبلغ)

غط س)100.000)دلهم.
من) ببأدبء) سنة  (99 (: بملدة)

بلأأسيس بلنهائي.
 31 يناير إلى) (1 :)من) بلسنة بملال ة)

ديسمبر من كل عام.
بلطابق بالل�سي) (: بملقر بالجأماعي)

بلرقم)123)تجزئة بلكرم برش د.
بلتس ير) حق  تعطي  (: بلتس ير)
غير) ملدة  غط س  هشام  ( للس د:)

محددة.
بإليدبع) تم  (: بلقان ني) بإليدبع 
بلقان ني باملحكمة بالبأدبئ ة ببرش د)
تحت لقم)983/2022)كما تم تسج ل)
بأاليخ) بلأجالي  بالسجل  بلشركة 

28/09/2022)تحت عدد)))17097.
2 C

GR TRA
  SARL AU

بلعن بن  : شقة بلطابق 3 حي 
بلشرف تجزئة بلعر�سى لقم 15 بني 

مال2
بنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة))ذبت بملسؤ ل ة دبت بلشريك)

بل ح د))تحمل))بلخصائص بلأال ة):
.GR TRA SARL AU((:(بلتسم ة

حي) (3 بلطابق) شقة  (: بلعن بن)
بلشرف تجزئة بلعر�سى لقم)15)–)بني)

مال2.
بلغــرض):

بلصناع ة) بملعدبت  تأجير  (-
ت  بآلالت

إنشاءبت) ت   تعما2  مقا 2  (-
مأن عة)

-)تاجر
لتس بملــا2):)100000.00دلهم.
بلسنة بملـال ة):)بلسنة بمل الدية.

مدة بلشركة):)99)سنة.
بملسير):)عبد بلكريم كد ل.

باملحكمة) بلقان ني  بإليدبع  تم 
بالبأدبئ ة بني مال2))تحت)782))تاليخ))))

.15/08/2022
3 C

 STE FAKOUM
SARL

بملسجل) بلعرفي  بلعقد  بمقأ�سى 
تم بنشاء) (،2016 2)تغسطس) بأاليخ)
بملحد دة) بملسؤ ل ة  ذبت  شركة 

تحمل بلخصائص بلأال ة):
.STE FAKOUM SARL((:(بلتسم ة
بلجماعة) د بل  بسر ت   (: بملقر)
بلتربب ة م الي عي�سى بن بدليس ببز )

بقل م بزيال2.
ب ) بملخألفة  بالشغا2  (: بلغرض)

بلبناء) بلتشجير.
لبسما2):)100.000)دلهم.

مدة بلشركة):)99)سنة.
:)بلس دبن لش د بمريم) بملسير ن)

 ببربه م بلفقير.
فاتح) من  تبأدئ  (: بملال ة) بلسنة 

يناير  تنأهي في)31)ديسمبر.
بكأابة) بلقان ني  باليدبع  تم 
بلضبط باملحكمة بالبأدبئ ة بأزيال2)
تحت) (،2016 تغسطس) (15 بأاليخ)
بلسجل) 2016/282) لقم  لقم)

بلأجالي تحت لقم)2927.
4 C
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف لقم : 2022/66
حساب لقم : 5671

بلطرف بر 2):
بطاقة) لقم  بكط م،) خل جة 
A78825،)مغر9 ة) بلأعريف بل طن ة)

بلجنس ة)؛
بطاقة) لقم  بنكرب،) بيت  سعدية 
بلأعريف بل طن ة)A787861،)مغر9 ة)

بلجنس ة)؛
بطاقة) لقم  بنكرب  بيت  يحي 
مغربي) (A798226 بلأعريف بل طن ة)

بلجنس ة.
بطاقة) لقم  بنكرب،) بيت  فاطمة 
(،AA70273 بل طن ة) بلأعريف 

مغر9 ة بلجنس ة.
بلطرف بلثاني):

بطاقة) لقم  بجغ ي،) سع د 
بلأعريف بل طن ة)A368320،)مغربي)

بلجنس ة.
برصل بلأجالي):)ب ع بلعقاقير.

 بلعن بن):)قطاع ج5)بمل)1)لقم)720 
ح.ي.م،)بلر9اط.

لقم بلسجل بلأجالي):)112178.
بمصلحة) بلأعرضات   سأقبل 
بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 
 (15( بالر9اط إلى غاية خمسة عشر)

ي ما من صد ل بإلعالن بلثاني.
بلنشرة بر لى

4 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالر9اط
ملف لقم : 67/2022
حساب لقم : 5685

بلطرف بر 2):)
لقم) ف ك كي،) مل اء) دغيري 
(: لقم) بل طن ة  بلأعريف  بلبطاقة 

D22323)مغربي بلجنس ة.
بلطرف بلثاني):

 FIRST PIZZA AGDAL شركة)
بللط ف) عبد  بلقان ني  مسيرها 
بلأعريف) بلبطاقة  لقم  بنكيربن،)
مغربي) (D109960 (: لقم) بل طن ة 

بلجنس ة.

برصل بلأجالي):)مطعم.
بلر9 ع) بم  لقم  بد  (62 (: بلعن بن)

لقم)1)تكدب2 بلر9اط.
لقم بلسجل بلأجالي):)82580.

بمصلحة) بلأعرضات   سأقبل 

بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 

 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالر9اط 

ي ما من صد ل بإلعالن بلثاني.

بلنشرة بر لى
لئيس مصلحة بلسجل بلأجالي

5 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالر9اط

ملف لقم : 2022/27

حساب لقم : 5322

بلطرف بر 2):

 لثة بلصنهاجي.

بلطرف بلثاني):
بطاقة) لقم  نج ح،) عثمان 

مغربي) (A321222 بلأعريف بل طن ة)

بلجنس ة.

بملالبس) ب ع  بلأجالي  برصل 

بلجاهزة.
50)زنقة تانس فت لقم) (: بلعن بن)

1) 2)بلر9اط.
لقم بلسجل بلأجالي):)85726.

بمصلحة) بلأعرضات   سأقبل 

بلأجالية) باملحكمة  بلأجالي  بلسجل 

 (15( بالر9اط إلى غاية خمسة عشر)

ي ما من صد ل بإلعالن بلثاني.

بلنشرة بلثان ة
لئيس مصلحة بلسجل بلأجالي

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف لقم : 130720

حساب لقم : 21926

عقد تقدمة

بلس د عاف ف ببن سينا بلحامل)

 BE718538 لقم) بل طن ة  للبطاقة 

بلطب عي للشخص  ممثل  بصفأه 

بالدبل) بلأجالي  بالسجل  ) مسجل 

بلب ضاء)تحت لقم)356598) 9صفأه)

مسير  ح د لشركة في ط ل بلأك ين)

خصائصها) (M.G.G PHARMA

كالأالي):

تم تصريح على ما يلي):

طب ع ة) بأقدمة  بلق ام  تم 

لشركة)).G.G PHARMA)شركة ذبت)

بشريك  ح د) محد دة  مسؤ ل ة 

مقرها بالجأماعي ب بلطابق بلسفلي،)

محل) برمين،) بل ك قصبة  (،2 بناية)

10،)بلدبل بلب ضاء

تم بملساهمة في بلشركة بملذك لة)

تعاله بجم ع عناصر تص 2  خص م)

بلطب عي) للشخص  بلأجالي  برصل 

للعناصر) مالكة  بلشركة   تصبح 

بملساهم بها ببأدبء)من ي م تسج لها)

في بلسجل بلأجالي.

من) بملسأف دة  للشركة  س ك ن 

لألصل) بمللك ة  كامل  بلأقدمة  هذه 

من) ببأدبء) تقدمأه  بلحا2  بلأجالي 

ت ق ع هذب بلعقد  س ك ن لها تيضا)

بإلنشاء) تاليخ  من  ببأدبء) بالنأفاع 

برصل) (: ب) بلشركة  لهذه  بلنهائي 

ب) بلب ضاء) بالدبل  بلكائن  بلأجالي 

بلطابق بلسفلي،)بناية)2،)بل ك قصبة)

برمين،)محل)10،)بلدبل بلب ضاء.

بلأجالي) بالسجل   بملسجل 

بلب ضاء) بالدبل  بلأجالية  باملحكمة 

تحت لقم)356598.

 9ذلك فالأعرضات تسجل بمكأب)

مكأب) بلأجالية  باملحكمة  بلضبط 

بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء)دبخل)

تجل خمسة عشر ي ما بمل بلي للنشرة)

بر لى  بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

لئيس كأابة بلضبط

10 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالدبل بلب ضاء

ب ع تصل تجالي

ملف لقم : 130766

حساب لقم : 22123

شامخ،) محمد  بلس د  ف ت 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

سف ان) بلس د  لفائدة  (BL6522

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  ل تسان،)

مجم ع برصل) (BE911288 بل طن ة)

 62 بلأجالي بملأ بجد بالدبل بلب ضاء)

بالسجل) كل م نس   بملسجل  زنقة 

بلأجالي لقم)250120.

تسجل) بلأعرضات  فإن   9ذلك 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بمكأب 

مكأب بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

ي ما) ()15( تجل خمسة عشر) دبخل 

بمل بلي للنشرة بر لى  بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كأابة بلضبط

11 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالدبل بلب ضاء

ب ع تصل تجالي

ملف لقم : 130768

حساب لقم : 22217

فردب �سي،) محمد  بلس د  ف ت 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلخل ل) بلس د  لفائدة  (B323616

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  غند لي،)

برصل) مجم ع  (JE277696 بل طن ة)

بلأجالي بملعد لب ع بلأبغ بالأقس ط)

بملدينة) بلب ضاء) بالدبل  بملأ بجد 

بلقديمة)119) 121)زنقة دبل بمل ل دي،)

زب ية زنقة مربكش  بملسجل بالسجل)

بلأجالي لقم)139952.

 II. - إعالنات قضائية
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تسجل) بلأعرضات  فإن   9ذلك 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بمكأب 

مكأب بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

ي ما) ()15( تجل خمسة عشر) دبخل 

بمل بلي للنشرة بر لى  بلثان ة.

عن لئيس كأابة بلضبط

بلنشرة بلثان ة

12 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالدبل بلب ضاء
ب ع تصل تجالي

ملف لقم : 130770

حساب لقم : 22219

كس س،) بناصر  بلس د  ف ت 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

بلغالي) بلس د  لفائدة  (B365270

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بلعلج،)

ياسين) بلس د  (،BJ218722 بل طن ة)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بلعلج،)

مجم ع برصل) (BE839592 بل طن ة)

بلب ضاء) بالدبل  بملأ بجد  بلأجالي 
 6 لقم) بملحل  ستربز9 ل  زنقة  (120

قيسالية بلحريزي  بملسجل بالسجل)

بلأجالي لقم)218590.

تسجل) بلأعرضات  فإن   9ذلك 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بمكأب 

مكأب بلسجل بلأجالي بالدبل بلب ضاء)

ي ما) ()15( تجل خمسة عشر) دبخل 

بمل بلي للنشرة بر لى  بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كأابة بلضبط

13 مكرر

بملحكمة بلأجالية بالدبل بلب ضاء

ملف لقم : 130772

حساب لقم : 22252

عقد تقدمة

بلحاملة) نع مة  عل  بلس دة 

 BH222702 لقم) بل طن ة  للبطاقة 

بلطب عي) للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدبل) بلأجالي  بالسجل   مسجلة 

بلب ضاء)تحت لقم)227736) 9صفتها)

مسيرة  ح دة لشركة في ط ل بلأك ين)

خصائصها كالأالي):

تم بلأصريح على مايلي):

طب ع ة) بأقدمة  بلق ام  تم 

 GRANDE PHARMACIE لشركة)

EL BALSAM SARL AU)شركة ذبت)

بشريك  بحد) محد دة  مسؤ ل ة 

 10 زنقة) (،82 ب) بالجأماعي  مقرها 

س دي م من بلقديم بلدبل بلب ضاء.

تم بملساهمة في بلشركة بملذك لة)

تعاله بجم ع عناصر تص 2  خص م)

بلطب عي) للشخص  بلأجالي  برصل 

للعناصر) مالكة  بلشركة   تصبح 

بملساهم بها ببأدبء)من ي م تسج لها)

في بلسجل بلأجالي.

من) بملسأف دة  للشركة  س ك ن 

لألصل) بمللك ة  كامل  بلأقدمة  هذه 

من) ببأدبء) تقدمأه  بلحا2  بلأجالي 

ت ق ع هذب بلعقد  س ك ن لها تيضا)

بلنهائي لهذه) بالنشاء) بالنأفاع ببأدبء)

بلكائن) بلأجالي  برصل  بلشركة 

 10 زنقة) (،82 ب) بلب ضاء) بالدبل 

س دي م من بلقديم بلدبل بلب ضاء)

بالدبل) بلأجالي  بالسجل   بملسجل 

بلب ضاء)تحت لقم)227736.

تسجل) فالأعرضات   9ذلك 

بلأجالية) باملحكمة  بلضبط  بمكأب 

بالدبل) بلأجالي  بلسجل  مكأب 

عشر) خمسة  تجل  دبخل  بلب ضاء)

ي ما بمل بلي للنشرة بر لى  بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كأابة بلضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
تف يت تصل تجالي

ملف ب ع لقم 2022/25

تمل) )ذة  ت ث قي) عقد  بمقأ�سى 

بفاس) مؤلخ  بفاس() م ثق  مش بط 

2022) مسجل) سبأمبر) (15 بأاليخ)

بفاس بأاليخ)15)سبأمبر)2022.

بالله،) عبد  ق  ق  بلس د  ف ت 
 CD233088 بل طن ة) بطاقأه  لقم 

بالدليس ة) تعا ن ة  بفاس  بلساكن 

عين بلب ضاء)س دي حربزم.

بلج اللي،) ق  ق  بلس د  ف ت 
 CD233122 بل طن ة) بطاقأه  لقم 

بالدليس ة) تعا ن ة  بفاس   بلساكن 

عين بلب ضاء)س دي حربزم.

بملسأغل) ملقهى  بلأجالي  برصل 
برقم)8)تجزئة بل فاء)2)طريق صفر )

فاس.

لقم) بلأجالي  بالسجل  بملق د 

 300.000 قدله) بثمن  (100750

عليها) بملنص ص  بلشر ط  حسب 

بعقد بلأف يت.

 تقبل بلأعرضات بكأابة بلضبط)

باملحكمة بلأجالية بفاس دبخل تجل)

ال يأعدى خمسة عشر ي ما ببأدبء)من)

بلنشرة بلثان ة.

بلنشرة بر لى
عن لئيس كأابة بلضبط

سع د بلسباعي

90 مكرر

بملحكمة بلأجالية بفاس
مصلحة بلسجل بلأجالي

إشهال عقد هبة تصل تجالي

ملف ب ع لقم : 2022/22

حساب خاص : 2706

نع مة) بمقأ�سى عقد ت ث قي ذة.)

بفاس) مؤلخ  بفاس  م ثقة  فال�سي 

2022) مسجل) سبأمبر) (15 بأاليخ)

بفاس بأاليخ)15)سبأمبر)2022) هب)

بنجل ن،) بلدين  بهاء) محمد  بلس د 
 C235033 بل طن ة) بطاقأه  لقم 
بلخنساء،) زنقة  (22 بفاس) بلساكن 

شقة)11)إقامة بلزهربء)م.ج.
لقم) حمدب ي،) بكربم  للس دة 

بطاقتها بل طن ة)F513212) بلساكنة)

بفاس)28)شالع لال حسناء،)شقة)29 

إقامة م الي إسماع ل.

بفاس) بملسأغل  بلأجالي  برصل 

 22LOTISSEMENT KRIKECH

ROUTE BENSOUDA) بملسجل)

لقم) تحت  بفاس  بلأجالي  بالسجل 

.23160

بمبلغ) بلأجالي  برصل  تق يم  تم 

قدله)300.000)دلهم.

حسب بلشر ط بملنص ص عليها)
بعقد بلهبة.

 تقبل بلأعرضات بكأابة بلضبط)
باملحكمة بلأجالية بفاس دبخل تجل)
ي ما) ()15( عشر) خمسة  يأعدى  ال 

ببأدبء)من بلنشرة بلثان ة.

بلنشرة بر لى
عن لئيس كأابة بلضبط

سع د ببن سل مان

91 مكرر

بملحكمة بلأجالية بفاس
عقد ب ع تصل تجالي

ملف ب ع لقم 2022/23

هدى) )ذة.) بمقأ�سى عقد ت ث قي)

مؤلخ) بفاس() م ثقة  بلقند �سي 

 2022 تغسطس) (2 بأاليخ) بفاس 

تغسطس) (11  مسجل بفاس بأاليخ)

.2022
لقم) شبهي،) بلحسن  بلس د  باع 

بلساكن) (C66275 بل طن ة) بطاقأه 
شالع عال2) بلخنساء) زنقة  (5 بفاس)

شركة) مسير  بصفأه  هللا،) عبد  بن 

LA PERLE DE LA MEDINA)مقرها)

16)دلب بنيس) بالجأماعي بفاس لقم)
بلزيات بملسجلة في بلسجل بلأجالي)
بلأجالية) باملحكمة  (25817 لقم)

بفاس.
لقم) بلس د ببن سحأ ت تحمد،)

بطاقأه بل طن ة)C132659) بلساكن)

بلنخ ل) حي  (87 لقم) ف ال  بفاس 

نفسه) عن  تصالة  بلعل ا  ز بغة 

غالي) بلقاصرين  تبنائه  ( عن)  ن ابة 

بل طن ة) بطاقأه  لقم  سحأ ت  ببن 

ف ال) بفاس  CD729028) بلساكن 
بلعل ا. ز بغة  بلنخ ل  حي  (87 لقم)
بطاقتها) لقم  سحأ ت،) ببن  تية 

CD729027) بلساكنة) بل طن ة)

بفاس ف ال لقم)87)حي بلنخ ل ز بغة)

بلعل ا.
بلس دة تما2 بملكاني،)لقم بطاقتها)

BE530675) بلساكنة) بل طن ة)

بفاس ف ال لقم)87)حي بلنخ ل ز بغة)

بلعل ا.
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بفاس) بملسأغل  بلأجالي  برصل 
16)دلب بنيس بلزيات،)بملسجل) لقم)

 LA PERLE DE LA شركة) بسم  في 

لقم) بلأجالي  بلسجل  في  (MEDINA

.25817

دلهم) (1.500.000 قدله) بثمن 

عليها) بملنص ص  بلشر ط  حسب 

بعقد بلب ع.

 تقبل بلأعرضات بكأابة بلضبط)

باملحكمة بلأجالية بفاس دبخل تجل)

ال يأعدى خمسة عشر ي ما ببأدبء)من)

بلنشرة بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس كأابة بلضبط

سع د بلسباعي

19 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكأب بلسجل بلأجالي

تف يت حق بلكربء
ملف لقم 32/2022
حساب لقم : 3563م

بملحرل) بلأ ث قي  بلعقد  بمقأ�سى 
بمكأب بمل ثق سمير ب ف س  بملؤلخ)
بم جبه) ف ت  (،2022 ماي) (23 في)
بلرح م،) عبد  بلشحمي  بلس دين 
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
IB96778) بلشحمي بملصطفى،) لقم)
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
بالسجل) I29992) بملسجلين  لقم)
بأكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلأجالي 
 58260 ( (58258 بلرقمين) تحت 
بلكريم ج،) هللا  عبد  بلس د  لفائدة 
بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
باسم  لحساب) (J257533 لقم)
 SOCIETE »BEST FOOD شركة)
بلكائن مقرها) (»PRODUCTS SARL
بالجأماعي ب لقم)7)مكرل حي بلأمديد)
بلكربء) حق  تكادير،) بلنهضة  بكس 
حي) (8 لقم) ب  بملأ بجدين  للمحلين 
بلنهضة) بلطالب  دبل  بكس  بلأمديد 
تكادير   لقم)9)حي بلأمديد بكس دبل)
بلطالب بلنهضة تكادير،)بثمن إجمالي)

قدله)620.000)دلهم.

 9ذلك فإن لئيس مصلحة كأابة)

تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  بلضبط 

ضبط) بمكأب  تسجل  بلأعرضات 

بملحكمة بلأجالية بأكادير دبخل تجل)

بمل بل ة) ()15( ي ما) عشرة  بلخمسة 

من) (82 بلثان ة طبقا للمادة) للنشرة 

مد نة بلأجالة.

بلنشرة بر لى
تحت جم ع بلأحفظات

لئيس مصلحة كأابة بلضبط

3 مكرر

بملحكمة بلأجالية بأكادير

مكأب بلسجل بلأجالي

تقديم تصل تجالي حصة في شركة

ملف لقم : 2022-32

حساب خص �سي : 3585م

بم جب بلقان ن برسا�سي بملؤلخ)

مربقب) 2022) تقرير  ي ن  ) (20 في)

بلحصص بملؤلخ في)23)ن فمبر)2021.

تفرغا2،) محمد  بلس د  قدم 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

بالسجل) بملسجل  (J22686 لقم)

بأكادير) بلأجالية  باملحكمة  بلأجالي 

تصله) كافة  (،21638 لقم) تحت 

بلأجالي بلكائن بد بل تربست إنزكان)

 STE بملدع ة) بلشركة  في  كحصة 

 PHARMACIE TARRAST SARL

بحي) بالجأماعي  مقرها  AU) بلكائن 

تربست،)إنزكان.

 9ذلك فإن لئيس مصلحة كأابة)

تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  بلضبط 

ضبط) بمكأب  تسجل  بلأعرضات 

بملحكمة بلأجالية بأكادير دبخل تجل)

بمل بل ة) ي ما  ()15( عشر) بلخمسة 

 82 (،83 للنشرة بلثان ة طبقا للمادة)

 102)من مد نة بلأجالة.

بلنشرة بلثان ة

عن لئيس مصلحة كأابة بلضبط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكأب بلسجل بلأجالي

ب ع برصل بلأجالي

ملف لقم 39/2022

حساب لقم : 59656

تجالي) تصل  ب ع  عقد  بمقأ�سى 

سع د) بلبكري  برسأاذ  لدى  تبرم 

 20/31 مرجع) بلر9اط  به ئة  بملحام 

بملسجل لدى مصلحة بلضربئب بسال)

 2021 تكأ 9ر) (13 بأاليخ) بلجديدة 

28727) لقم) بلأحص ل) لقم  تحت 

باع بلس د) (،29592 سجل بملدبخ ل)

للبطاقة) بلحامل  بلأجاني  سع د 

AB107220) بلساكن) بل طن ة لقم)

بسال شالع بلعل يين لقم)1)حي بلكفاح)

بلقرية،)تصل تجالي مأك ن من محل)

بلأجالي) بلسجل  لقم  تحت  تجالي 

حي) (3 بسال شالع بملسيرة لقم) (9362

 AMHALI لشركة) بلقرية،) بلكفاح 

 30129 لقم سجلها بلأجالي) (SARL

بملسيرة) شالع  سال  بلرئي�سي  مقرها 

بلخضربء) زنقة مشرع بلقصيري لقم)

3)حي بلكفاح بلقرية،)ممثلها بلقان ني)

بلبطاقة) لقم  زبيد  بلش كري  بلس د 

بل طن ة)P122915،)مع بلتزبم بلس د)

بلضمانات) بجم ع  بلأجاني  سع د 

بلعادية  بلقان ن ة بلجالي بها بلعمل)

د ن تي شرط لشركة)AMHALI)بلتي)

قبلت شربء)هذب برصل بلأجالي.

تسجل) بلأعرضات  فإن   9ذلك 

بالبأدبئ ة) باملحكمة  بلضبط  بكأابة 

تاليخ) من  يبأدئ  تجل  دبخل  بسال 

ي ما) (15 في) بر لى  ينأهي  بلنشرة 

بمل بل ة للنشرة بلثان ة لهذب بإلعالن.

بلنشرة بر لى
مكأب بلسجل بلأجالي

كأابة بلضبط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ب ع تصل تجالي

ملف لقم : 32/2022

بلسجل بلأجالي 28250

إن لئيس مصلحة كأابة بلضبط)

بمل قع) بسال  بالبأدبئ ة  باملحكمة 

عقد) بمقأ�سى  تنه  يصرح  تسفله 

في) (2022 تبريل) (29 عرفي مبرم بأاليخ)

بلتسج ل) لس م  عنه  سال  بملؤدى 

بلس د) باع  (،2022 ماي) (10 بأاليخ)

بلجنس ة) مغربي  بملخصص،) عماد 

 1997 ن فمبر) (29 بأاليخ) مزدبد 

 بلساكن بحي بالنبعاث زنقة حا�سي)

سال،) بلحامل) (327 لقم) عي�سى 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

AE231802،))برصل بلأجالي بجم ع)

عناصره بملعن ية بلكائن بأجزئة سال)

سال) حصين  (1067 لقم) بلجديدة 

نشاط) ملمالسة  بلجديدة.) يسأغل 

بلغذبئ ة  بلسجائر() م بد  )ب ع  (:

 بملسجل بالسجل بلأجالي باملحكمة)

 28250 لقم) تحت  بسال  بالبأدبئ ة 

دلهم  ذلك) (10.000 قدله) بثمن 

لفائدة بلس د سعد بلشع بي مغربي)

ديسمبر) (31 بأاليخ) مزدبد  بلجنس ة 

بلحي) (6 لقم) بالدبل  1993) بلساكن 

سال) بلسالم  حي  بلجديد  بلعسكري 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة   بلحامل 

.AE136196(لقم

 عل ه فعلى دبئني بلبائع بملذك ل)

مكأب) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ب  تن 

بلسجل بلأجالي بهذه بملحكمة دبخل)

تجل يبأدئ من تاليخ نشر هذب بإلعالن)

بر 2  ينأهي في بل  م بلخامس عشر)

من نشر بإلعالن بلثاني.

بلنشرة بلثان ة

15 مكرر
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بملحكمة بالبأدبئ ة بسال

ملف لقم : 2022/38

حساب لقم : 58301

ب ع تصل تجالي لقم 12882
من) حرل  ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 

خالد،) بلشريفة  برسأاذة  طرف 

تغسطس) (22 بأاليخ) بسال،) م ثقة 

باعت بلس دة ل لى حميش،) (،2022

بملزدبدة بمكناس في)12)فبربير)1965،)

بلساكنة بالر9اط حي بلرياض إقامة)

 12 1)شقة لقم) نس م بلجنان عمالة)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 
ي سف) للس د  (D185261 لقم)

قشقال عز ز ص دالني بلساكن بسال)
 23 بالد بندب د،)زنقة بحصاين،)لقم)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 
بلجنس ة) مغربي  (AE75233 لقم)

 1991 تكأ 9ر) (15 في) بسال  بملزدبد 

طريق) برصل بلأجالي بلكائن بسال،)

 13 عمالة) (2 سل مة) تجزئة  قن طرة 
كص دل ة) يسأغله  بلذي  (1 لقم)

بملق د) حميش،) بص دل ة  بملعر ف 

بالسجل بلأجالي لقم)12882.

 تقبل بلأعرضات بمصلحة كأابة)

بالبأدبئ ة) بملحكمة  لدى  بلضبط 

ي ما ببأدبء)من) (15 بسال دبخل تجل)

تاليخ بلنشرة بلثان ة.

بلنشرة بلثان ة

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزرو
ب ع برصل بلأجالي
ملف لقم 1/2022
حساب لقم : 6258

تلقاه) ت ث قي  عقد  بمقأ�سى 
بأاليخ) بمل ثق برسأاذ تب  خالد زهير 
21)سبأمبر)2022)فإن بلسادة بلس د)
بملرز قي) بي ب  مكا ي  بلس د  سعد 

فقد باعا جم ع برصل بلأجالي ذ )
 3552 ( (3552 سجل بلأجالي لقم)
بأزل  لقم) بلكائنة   عبالة عن مقهى 
تسم تها) بلثاني  بلحسن  شالع  (395
لي س د هشام  بحمد) ت ل 9ا  مقهى 

 ذلك بثمن قدله)500.000)دلهم.
 عل ه  طبقا للمادة)82)من مد نة)
بلأجالة فإن كل تعرض يجب إيدبعه)
دبخل تجل)15)ي ما من تاليخ بإلشهال)

بلثاني.
لدى) بإلخبال  محل  تحديد  تم 

بملحكمة بالبأدبئ ة بأزل .
بإلعالن بر 2

1 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
 بن صالح

شعبة بلسجل بلأجالي
إعالن عن ب ع تصل تجالي
ملف ب ع لقم : 2022/09

مصحح) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2015 ماي) (7 بأاليخ) بإلمضاء)
 2022 سبأمبر) (6 بأاليخ)  مسجل 
باع بلس د حمادي) بإدبلة بلتسج ل،)
بل طن ة) للبطاقة  بلحامل  بلنافعي،)
بأ الد) بلساكن  (IB122560 لقم)
بلسبت) س ق  زمام،) ت الد  سم دة 
صالح) بن  بلفق ه  إقل م  نمة،)  الد 
بلحامل) بلشرقا ي،) بلربجي  للس د 
 IB59320 لقم) بل طن ة  للبطاقة 
تجزئة يسرى)  بلساكنة بحي مصلى،)
برصل) بن صالح،) بلفق ه  (،16 لقم)
بن صالح،) بالفق ه  بلكائن  بلأجالي 
لب ع بركالت) (80 زنقة بلنجالين لقم)
م2  (28 ح بلي) مساحأه  بلخف فة،)
بلأجالي) بالسجل  هذب برصل مق د 
باملحكمة بالبأدبئ ة بالفق ه بن صالح)
بملادية) بعناصره  (18638 لقم) تحت 
 بملعن ية بثمن قدله)280.000)دلهم.

فعلى دبئني بلبائع بملذك ل تعاله تن)
يأقدم ب بأعرضاتهم إلى قسم بلسجل)
بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة بالفق ه)
بن صالح دبخل تجل يبأدئ من تاليخ)
بل  م) في  بر 2  ينأهي  بإلعالن  نشر 
بلخامس عشر))15()من نشر بإلعالن)

بلثاني.
بلنشرة بر لى

92 مكرر

بملحكمة بالبأدبئ ة بالفق ه 
بن صالح

ب ع تصل تجالي
ملف ب ع لقم 08/2022

مصحح) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 2022 مالس) (22 بأاليخ) بإلمضاء)
 2022 مالس) (28 بأاليخ)  مسجل 
لمزي) بلس د  باع  بلتسج ل،) بإدبلة 
لبطاقة) بلحامل  بلرح م،) عبد 
 I513907 لقم) بل طن ة  بلأعريف 
لقم) (66 زنقة) بملصلى  بحي  بلساكن 
بلفق ه بن صالح للس دة بلفقير) (12
بلأعريف) لبطاقة  بلحاملة  حل مة 
I257251) بلساكنة) لقم) بل طن ة 
بحي بد بل بملدلسة ببز  تزيال2،)برصل)
بر 2) بملحل  من  بملأك ن  بلأجالي 
بلفق ه) (96 لقم) جم لة  بحي  بلكائن 
بن صالح لب ع بمل بد بلغذبئ ة  بملحل)
 22 بلثاني بلكائن بحي بلحنصالي لقم)
بلفق ه بن صالح ه  بآلخر لب ع بمل بد)
بلغذبئ ة هذب برصل مق د بالسجل)
بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة بالفق ه)
بن صالح تحت لقم)17562) 9الرسم)
 68950837 لمق) تحت  بر 2  بملنهي 
رمه) (21512286 لقم) تحت   بلثاني 
بعناصره) حل مة  بلفقير  بلس دة 
 2.000 قدله) بثمن  بملادية  بملعن ية 

دلهم.
تعاله) بملذك ل  بلبائع  دبئني  فعلى 
قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ب  تن 
بلسجل بلأجالي باملحكمة بالبأدبئ ة)

بالفق ه بن صالح دبخل تجل يبأدئ)

من تاليخ نشر بإلعالن بر 2  ينأهي في)

بل  م بلخامس عشر من نشر بإلعالن)

بلثاني.

بلنشرة بال لى

بإلمضاء):)طلحة عبد بلغاني

منأدب قضائي

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تناز2 عن نصف برصل بلأجالي

ملف لقم : 2022/16

حساب خص �سي لقم :  28789

حرل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 2022 سبأمبر) (27 بالقن طرة بأاليخ)

بلب زيدي،) ت ف ق  ( ( بلس د) تناز2 

 CIN( :( GB95507 بلجنس ة) مغربي 

بلكائن) بلأجالي  برصل  نصف  عن 

مر�سي) (58 بلرقم) (162 بلزنقة) ب 

تحت) كمقهى  بلقن طرة  بملسأغل 

بسم)»تب  ظبي«.

لدى) بلأجالي  بالسجل  ) بملق د 

بالقن طرة تحت) بالبأدبئ ة  بملحكمة 

ب) تقديره  تم  70228) بلذي  لقم)

عبد) بلس د  لفائدة  دلهما  (50.000

.GB166232(بلرحمان بلب زيدي

تعاله) بملذك ل  بلبائع  دبئني  فعلى 

تن يأقدم ب بأعرضهم لدى بملحكمة)

بالبأدبئ ة بالقن طرة دبخل تجل))15 

من تاليخ بلنشرة بلثان ة) ي ما ببأدبء)

طبقا للفصل)82)من مد نة بلأجالة.

بلنشرة بال لى
عن لئيس مصلحة كأابة بلضبط

ك ثر بلشا ي

منأدبة قضائ ة من بلدلجة بلثان ة

94 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 
سبأمبر) (26 ح.ج2022/1593بأاليخ)
بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022
عق د) ذي  بملالق ط  فدبن  بملسمى 
 67 63) عدد) بعدد) ض  شربء)
 623 بعدد) مضمنة  ملك ة   ثب ت 
 112 بعدد) مضمنة   إلبثة  فريضة 
)قسمة) بلأنف ذ) محضر  م ض ع 
 11 بأاليخ) حرل  بلنصيب()  فرز 
بالجماعة) ( بملأ بجدة) (2019 مالس)
بلخميسات،) بلكنزلة،ق ادة  بلتربب ة 
من) ببأدبء) بلخميسات،) إقل م 
 26 إلى غاية) تكأ 9ر2022) (12 تاليخ)
شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)
بئر  جلب) بإنجاز  بلترخ ص  مشر ع 
 2 منه من تجل سقي مساحة) ( بملاء)
هكأالب))لفائدة بلس د دلكا2 بلحسن)
بل طن ة)) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.X132205
 7

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 
سبأمبر) (26 ح.ج2022/1591بأاليخ)
بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022
شهادة) ذي  بلهم ل  فدبن  بملسمى 
ب ع) عقدة  م ض ع  (73 عدد) إدبلية 
 2022 فبربير) (21 عقال حرلت بأاليخ)
س دي) ( بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد 
،إقل م) ( بلخميسات) دبئرة  بلغند ل،)
 17 تاليخ) من  ببأدبء) بلخميسات،)
تكأ 9ر) (26 غاية) إلى  (2022 تكأ 9ر)
مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022
)منه) بلترخ ص بإنجاز بئر  جلب بملاء)
 0,2975 مساحة) سقي  تجل  من 
عبد) بلسباعي  بلس د  لفائدة  هكأالب 
بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بملج د 

.X180128(بل طن ة
 8 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

26)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1566)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى جنان س دي عال2 م ض ع)

ك/15796  عدد  بلعقالي  بلرسم 

 16/2022 عدد) إدبلية  شهادة  ذي 

آيت) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

ب 9 دمان،)دبئرة عين تا جدبت،إقل م)

بلحاجب،))ببأدبء)من تاليخ)12)تكأ 9ر)

 2022 تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بإنجاز ثقب  جلب بملاء))منه من تجل)

هكأالبت) (2,6012 مساحة) سقي 

لفائدة بلس د بلعمربني عبد بملج د)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  معه   من 

. D653679(بل طن ة

9

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

15)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1527)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

شربء) ذي  بحمري  ماد2  بملسمى 

153)بملأ بجد بالجماعة) ضمن بعدد)

دبئرة) سغر شن،) آيت  بلتربب ة 

تاليخ) من  ببأدبء) ( تازة،) تاهلة،إقل م 

10)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)19)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء)) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

 5,0052 منه من تجل سقي مساحة)

بملساعدي) بلس د  لفائدة  هكأالبت 

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  مهدي 

.CC31262(بل طن ة

10

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

ح.ج2022/1526)بأاليخ))15)سبأمبر)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى س دي  بلشريف)2)ذي شهادة)

بملأ بجد) (67/6287 عدد) بمللك ة 

بالجماعة بلتربب ة آيت نعمان،)دبئرة)

ببأدبء) بلحاجب،) إقل م  بلحاجب،)

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (10 من تاليخ)

في) علني  بحث  (2022 تكأ 9ر) (19

شأن مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب)

 جلب بملاء))منه من تجل بإلسأعما2)

بملنزلي  سقي مساحة)0,9903)هكأالب))
طالق) بلسمغ لي  بلس د  لفائدة 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

. JA65326

11 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ15) ح.ج2022/1529)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى تحف ل آيت ن بلت ذي شهادة)

بملأ بجد) (05/2022 لقم) إدبلية 

بلصم عة،دبئرة) بلتربب ة  بالجماعة 

تاليخ) من  ببأدبء) تازة،) إقل م  تاهلة،)

تكأ 9ر) (13 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (2

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء)) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

بملنزلي)) بإلسأعما2  تجل  من  منه 

بملاش ة لفائدة بلس د بكردبد)  إل بء)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  محمد 

.Z168879(بل طن ة

12

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

 1 5 ليخ 2بأا 0 2 2 / 1 5 5 5 ج . ح

على) س جري  بلذي  (2022 سبأمبر)

شهادة) ذي  ب ناصر  بملسمى  بلعقال 

بملأ بجد) (05/58335 عدد) بمللك ة 

دبئرة) بالجماعة بلتربب ة لبس جيري،)

من) ببأدبء) ( تك لبي،إقل م بلحاجب،)

 19 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (10 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

بئر  جلب) بإنجاز  بلترخ ص  مشر ع 

 5 منه من تجل سقي مساحة) ( بملاء)

هكأالبت لفائدة بلس د بناصر محمد)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D520103

13

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

15)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1556)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

شهادة) ذي  (1 بلحمادية) بملسمى 

بملأ بجد) (67/26681 عدد) بمللك ة 

دبئرة) بالجماعة بلتربب ة لبس جيري،)

من) ببأدبء) ( تك لبي،إقل م بلحاجب،)

 19 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (10 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

 2 منه من تجل سقي مساحة) ( بملاء)

هكأالبت لفائدة بلس دة بفقير مل كة)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحاملة 

.D753520

14

 III. - إعالنات إدارية
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

27)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1598)

بلعقالين) على  بلذي س جري  (2022

مطلب) ذي  تسكالت  بملسم ين 

21/20681) فدبن) عدد) بلأحف ظ 

بلأحف ظ عدد) تسكالت ذي مطلب 

بفريضة) إلبثة  21/20682) عقد 

بملأ بجدين) (72 ص) (136 بعدد) ض 

دبئرة) تاز طة،) بلتربب ة  بالجماعة 

من) ببأدبء) ( صفر ،) صفر ،إقل م 

 22 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (13 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه  ( بملاء)

0,9726)هكأالب لفائدة بلس د بنعالة)

لبطاقة) بلحامل  معه  هشام  من 

.Q253978(بلأعريف بل طن ة

15

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

28)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1625)

بلقطعة) على  س جري  بلذي  (2022

بمللك) من  بملسأخرجة  برلض ة 

برصلي بملسمى بلريف م ض ع مطلب)

عقد) ذي  (220/27 عدد) بلأحف ظ 

بملأ بجد) (702 بعدد) ضمن  شربء)

دبئرة) بلحمام،) بلتربب ة  بالجماعة 

من) ببأدبء) ( تكلم س،إقل م خن فرة،)

 26 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (17 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة سقي  تجل  من  منه  (  بملاء)

نج ة) بلس دة  لفائدة  هكأالب  (1  

بلأعريف) لبطاقة  بلحاملة  برزكان 

.V92206(بل طن ة

16

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

27)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1350)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  (1 بسماع ل) بملسمى 

بملأ بجد) (21/55753 عدد) بلعقالي 

باش ية) صفر ،) بلتربب ة  بالجماعة 

من) ببأدبء) ( صفر ،) صفر ،إقل م 

 27 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (17 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

حديقة) سقي  تجل  من  منه  ( بملاء)

0,30)هكأالب لفائدة بلس د) مساحتها)

لبطاقة) بلحامل  بلغف ل  عبد  لبحر 

.CB73811(بلأعريف بل طن ة

17

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

27)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1610)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى تشماللت ذي بلرسم بلعقالي)

21/61692)بملأ بجد بالجماعة) عدد)

بملنز2،إقل م) دبئرة  بغزلبن،) بلتربب ة 

تكأ 9ر) (17 ببأدبء)من تاليخ) ( صفر ،)

 2022 تكأ 9ر) (27 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من) منه  ( بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز 

 1,2110 تجل سقي حديقة مساحتها)

عبد) بلعناب  بلس د  لفائدة  هكأالب 

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بالاله 

.CB87775(بل طن ة

18

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

27)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1612)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى بكسير م �سى ذي عقد شربء)

بملأ بجد) (261 ص) (393 بعدد) ض 

دبئرة) تاز طة،) بلتربب ة  بالجماعة 

من) ببأدبء) ( صفر ،) صفر ،إقل م 

غاية إلى  (2022 تكأ 9ر) (17  تاليخ)

 27)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  بلترخ ص  مشر ع 

حديقة) سقي  تجل  من  منه  ( بملاء)

لفائدة) هكأالب  (2,6925 مساحتها)

بلحامل) محمد  طاط   بن  بلس د 

.C88686(لبطاقة بلأعريف بل طن ة

19

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

28)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1616)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى بلرم ل عين بلش خ ذي عقد)

 56 ص) (2 مذكرة بلحفظ لقم) شربء)

س دي) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

يحيى بني زل ب2،)دبئرة غفساي،إقل م)

22)تكأ 9ر) ببأدبء)من تاليخ) ( تا نات،)

2022)إلى غاية)2)ن فمبر)2022)بحث)

بلترخ ص) مشر ع  شأن  في  علني 

)بئر  جلب بملاء))منه من تجل) بإنجاز)

بلس د) لفائدة  بملنزلي  بإلسأعما2 

لبطاقة) بلحامل  محمد  بلدلبجي 

.BE23880(بلأعريف بل طن ة

20 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ26) ح.ج2022/1229)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

12)ذي شهادة بمللك ة) بملسمى صفاء)

21/68222)بملأ بجد بالجماعة) عدد)

تازة،) مرز قة،دبئرة  باب  بلتربب ة 

إقل م تازة،)ببأدبء)من تاليخ)12)تكأ 9ر)

 2022 تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

منه من تجل) ( بإنجاز بئر  جلب بملاء)

بملاش ة) ) إل بء) بملنزلي) بإلسأعما2 

 سقي مساحة0,6292)هكأالب لفائدة)

بلحامل) هللا  عبد  بلقادمي  بلس د 

.Z56013(لبطاقة بلأعريف بل طن ة

21 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ28) ح.ج2022/1626)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

ل زبلة) بإلجأماع ة  برعما2  بملسمى 

بلعقالي) بلرسم  ذي  (51 بلفالحة)

05/62098)بملأ بجد بالجماعة) عدد)

مش ل) مكناس،باش ية  بلتربب ة 

ببأدبء) مكناس،) إقل م  بلسأين ة،)

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (17 من تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة))) سقي  تجل  من  منه  ( بملاء)

0,0113)هكأالب لفائدة بلس د زيأا ي)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  هللا  عبد 

.D261362(بل طن ة

22  
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ26) ح.ج2022/1592)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى ملعب كرة بلقدم ذي شهادة)

بملأ بجد بالجماعة) (171 إدبلية عدد)

بلتربب ة  بد بمل ل،دبئرة بمل ل،)إقل م)

تكأ 9ر) (10 تاليخ) من  ببأدبء) تازة،)

 2022 تكأ 9ر) (12 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من) منه  ( بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز 

بمساحة))) بمللعب  عشب  سقي  تجل 

جماعة  بد) لفائدة  هكأالب  (0,7252

بمل ل في شخص ممثلها بلقان ني.

 23

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ15) ح.ج2022/1553)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى ملك بلطنجا ي)6)ذي شهادة)

بملأ بجد) (21/69320 عدد) بمللك ة 

بالجماعة بلتربب ة باب مرز قة،دبئرة)

تازة،)إقل م تازة،)ببأدبء)من تاليخ)10 

تكأ 9ر) (19 غاية) إلى  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء)) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

منه من تجل سقي مساحة)))2,0910 

بلس د شرببي محمد) لفائدة  هكأالب 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.Z113587

24

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ15) ح.ج2022/1583)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بملسمى لحرش)3)ذي بلرسم بلعقالي)

81/17629)بملأ بجد بالجماعة) عدد)

)بلحجامة،دبئرة) بلتربب ة آيت ب يحيى)

ببأدبء) بلخميسات،) إقل م  ت فلت،)

إلى) (2022 تكأ 9ر) (17 تاليخ) من 

علني) بحث  (2022 تكأ 9ر) (21 غاية)

بإنجاز) بلترخ ص  مشر ع  شأن  في 

ثقب  جلب بملاء))منه من تجل سقي)

مساحة)))2,30)هكأالب لفائدة بلس د)

بلغالمي حك م محمد بلحامل لبطاقة)

.AB177702(بلأعريف بل طن ة

25 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

سبأمبر) بأاليخ15) ح.ج2022/1562)

بلعقال) على  س جري  بلذي  (2022

بلرسم) م ض ع  (1 شع ) بملسمى 

ذي) (05/29022 عدد) بلعقالي 

ماي) (10 بأاليخ) محرل  كربء) عقد 

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (2021

إقل م) تك لبي،) تمشاشاط،دبئرة 

بلحاجب،)ببأدبء)من تاليخ)10)تكأ 9ر)

 2022 تكأ 9ر) (20 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

منه من تجل) ( بإنجاز بئر  جلب بملاء)

لفائدة) ( هكأالبت) (3 ( ( سقي مساحة)

لبطاقة) بلحامل  فريد  بلس د  شع  

.D523829(بلأعريف بل طن ة

26

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1559

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

ض) بملسمى فدبن بلغرس ذي شربء)

بالجماعة) بملأ بجد  (،121 بعدد)

بلخميسات،) دبئرة  بلكنزلة،) بلتربب ة 

تاليخ) من  ببأدبء) بلخميسات،) إقل م 

10)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)19)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه،) بلترخ ص بإجاز بئر  جلب بملاء)

بملنزلي  سقي) بالسأعما2  تجل  من 

هكأالب لفائدة بلس د) (0.25 مساحة)

لبطاقة) بلحامل  ( بحمد) شعش عي 

.X290190(بلأعريف بل طن ة

27

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1567

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  بلجنان  بالد  بملسمى 

بملأ بجد) (،16/65262 بلعقالي)

بلطلبة،) مجمع  بلتربب ة  بالجماعة 

دبئرة بلخميسات،)إقل م بلخميسات،)

 2022 تكأ 9ر) (10 تاليخ) من  ببأدبء)

بحث) (2022 تكأ 9ر) (19 غاية) إلى 

بلترخ ص) مشر ع  شأن  في  علني 

من تجل) منه،) بإجاز بئر  جلب بملاء)

لفائدة) هكأالب  (1 مساحة) سقي 

بلس د بلنام  محمد بلحامل لبطاقة)

.X61126(بلأعريف بل طن ة

28

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1565

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

 1 بحمد) س دي  فدبن  بملسمى 

(،16/32799 بلعقالي) بلرسم  ذي 

س دي) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

إقل م) بلخميسات،) دبئرة  بلغند ل،)

 10 تاليخ) من  ببأدبء) بلخميسات،)

تكأ 9ر) (19 غاية) إلى  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه،) بلترخ ص بإجاز بئر  جلب بملاء)

 0.7837 مساحة) سقي  تجل  من 

ب هرى حم د)) بلس د  لفائدة  هكأالب 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.X232758

29

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1563

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  ب ط ب  عين  بملسمى 

بملأ بجد) (،16/25983 بلعقالي عدد)

عال2) س دي  بلتربب ة  بالجماعة 

إقل م) بلخميسات،) دبئرة  بملصدل،)

تاليخ) من  ببأدبء) بلخميسات،)

 19 غاية) إلى  (2022 10)تكأ 9ر)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإجاز بئرين  جلب)

مساحة تجل سقي  من  منهما،)  بملاء)

حم د) بلس د  لفائدة  هكأالب  (3  

حمام) فاطمة  بمبالك  بلس دة 

بلحاملين لبطاقتي بلأعريف)))بل طن ة)

.D382006 (D377856

30
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1561

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

م جب) ذي  بلرمل  فدبن  بملسمى 

بملأ بجد) (،222 بعدد) ض  تصرف 

دبئرة) بلكنزلة،) بلتربب ة  بالجماعة 

بلخميسات،) إقل م  بلخميسات،)

 2022 تكأ 9ر) (10 تاليخ) من  ببأدبء)

إلى غاية)19)تكأ 9ر)2022)بحث علني)

بإجاز) بلترخ ص  مشر ع  شأن  في 

من تجل سقي) منه،) بئر  جلب بملاء)

هكأالب لفائدة بلس د) (2.75 مساحة)

لبطاقة) بلحامل  بلحاج  بلحالتي 

.X122968(بلأعريف بل طن ة

31

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (15 بأاليخ) (2022/1560

بلعقالبت) بلذي س جرى على  (2022

بلعل مة  فدبن) فدبن  بملسمات 

ذبت) بلعل مة  ) فدبن  بلعل مة)

ص) (275 بعدد) ض  شربء) لس م 

192) عدد) ص) (129 221) عدد)

بالجماعة) بملأ بجد  (،171 ص) (126

دبئرة ت فلت،) بلتربب ة مقام بلطلبة،)

تاليخ) من  ببأدبء) بلخميسات،) إقل م 

10)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)19)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

منه،) بلترخ ص بإجاز بئر  جلب بملاء)

 1.9806 مساحة) سقي  تجل  من 

هكأالب لفائدة بلس د م سا ي بلرحالي)

لبطاقة) بلحامل  ( معه) بدليس  من 

.A267927(بلأعريف بل طن ة

32

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)
سبأمبر) (26 بأاليخ) (2022/1580
بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022
باملكان) بلشطبة  بملدع   بلجماعي 
بملرجع) ذي  بلفكالنة  د بل  بملسمى 
بلأابع) (،T9171/70 عدد) بلعقالي 
ذي) بلفكالنة  بلسالل ة  للجماعة 
شهادة إدبلية عدد)05)بأاليخ)12)ي ل  )
بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،2022
بلعامري،) دبل  ق ادة  بلعامري،) دبل 
إقل م س دي) دبئرة س دي سل مان،)
سل مان،)ببأدبء)من تاليخ)12)تكأ 9ر)
 2022 تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022
بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)
بإجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)
لفائدة) هكأالب  (0.90 مساحة) سقي 
بلس د عزيز هم ش بلحامل لبطاقة)

.GK2312(بلأعريف بل طن ة
33

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)
سبأمبر) (26 بأاليخ) (2022/1579
بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022
باملكان) بلشطبة  بملدع   بللجماعي 
بملرجع) ذي  بلفكالنة  د بل  بملسمى 
ذي) (T9171/70 عدد) بلعقالي 
بأاليخ) (06 لقم) بإلسأغال2  شهالدة 
بملأ بجد) (،2022 19)تغسطس)

بلعامري،) دبل  بلتربب ة  بالجماعة 

إقل م س دي) دبئرة س دي سل مان،)

سل مان،)ببأدبء)من تاليخ)12)تكأ 9ر)

 2022 تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من) منه،) بملاء) ثقب  جلب  بإجاز 

هكأالب) (1.2175 تجل سقي مساحة)

بلسالمي) بلقادل  عبد  بلس د  لفائدة 

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.GA22298

34

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1518

على) س جرى  بلذي  (2022

بلك لف) إقامة  بملسمى  بلعقال 
ILLOT35-295،)ذي بلرسم بلعقالي)

بملأ بجد) عدد بلكائن بطريق مهدية،)

بالجماعة بلتربب ة بلقن طرة،)بمللحقة)

5،)دبئرة ت الد ب ج ه،)إقل م) بإلدبلية)

6)تكأ 9ر) بلقن طرة،)ببأدبء)من تاليخ)

 2022 تكأ 9ر) (17 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بإجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

سقي حديقة بملنز2 مساحتها)0.0070 

زهير) هشام  بلسادة  لفائدة  هكأالب 

لبطاقتي) بلحامالن  بلصادقي   ن ب2 

 (G308266 بل طن ة) ( بلأعريف)

.K376561

35

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1516

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  بمحمدية  بالد  بملسمى 

بلكائن) (،R/55930 عدد) بلعقالي 

بملأ بجد) بمحمد،) ب الد  بقب لة 

بحسين،) ت الد  بلتربب ة  بالجماعة 

س دي) دبئرة  بحسين،) ت الد  ق ادة 

سل مان،) س دي  إقل م  سل مان،)

إلى) (2022 تكأ 9ر) (6 من تاليخ) ببأدبء)

علني) بحث  (2022 تكأ 9ر) (17 غاية)

بإجاز) بلترخ ص  مشر ع  شأن  في 

ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل سقي)

لفائدة) هكأالب  (2.6512 مساحة)

بلس د خالد))بلسكتي بلحامل))لبطاقة)

.GA150152(بلأعريف بل طن ة

36

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1517

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلض) من  جزء) بملدع   بلجماعي 

باملكان) بملري جة  بلسالل ة  بلجماعة 

بملسمى بملريجة ذي شهادة بإلسأغال2)
تغسطس) (11 بأاليخ) (65 لقم)

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،2022

دبئرة) ق ادة لال م م نة،) لالم م نة،)

ببأدبء) إقل م بلقن طرة،) لال م م نة،)

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (6 تاليخ) من 

17)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

هكأالب لفائدة بلس د بلسع د) (0.20

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بلبخالي 

.GB138221(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1520

بلقطعة) على  س جرى  بلذي  (2022
بلسدبلي) يسمى  بمكان  برلض ة 

شهادة) ذي  بلصبان ين  د بل  بتربب 

 375 لقم) باالسأغال2  تأعلق  إدبلية 

بأاليخ)18)تغسطس)2022،)بملأ بجد)

بالجماعة بلتربب ة ز مي،)ق ادة ز مي،)

من) ببأدبء) إقل م  زبن،) دبئرة ز مي،)

 17 غاية) إلى  (2022 تكأ 9ر) (6 تاليخ)

شأن) في  علني  بحث  (2022 تكأ 9ر)

مشر ع بلترخ ص بإجاز ثقب  جلب)

بملاء)منه،)من تجل بالسأعما2 بملنزلي)

 بل بء)بملاش ة لفائدة بلس د بل بدي)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بحمد 

.LC53750(بل طن ة
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19615 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1513

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

ذي) (XXXIII بلطا�سي) بالد  بملسمى 

(،R/5911 عدد) بلعقالي  بلرسم 

بالجماعة) بقب لة ب الد يحيى  بلكائن 

دبئرة) بزغال،) ق ادة  بزغال،) بلتربب ة 

س دي) إقل م  سل مان،) س دي 

تكأ 9ر) (6 من تاليخ) ببأدبء) سل مان،)

بحث) (،2022 تكأ 9ر) (17 غاية) إلى 

بلترخ ص) مشر ع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

سقي مساحة)5.2633)هكأالب لفائدة)

بلحامل) ( بلخالدي) بلكبير  بلس د 

.G35806(لبطاقة بلأعريف بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1515

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  (2 7.1ت) بل حدة) بملسمى 

بملأ بجد) (،13/28620 بلعقالي عدد)

يحيى) س دي  بلتربب ة  بالجماعة 

باش ية) (،2 بمللحقة بإلدبلية) بلغرب،)

س دي) إقل م  بلغرب،) يحيى  س دي 

تكأ 9ر) (6 من تاليخ) ببأدبء) سل مان،)

 2022 تكأ 9ر) (17 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بإجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

غسل بلس البت لفائدة بلس د ميس)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  محمد 

.G122262(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1527

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بملسمى حدبدة بقعة)2236)ذي بلرسم)

بلكائن) (،13/109820 بلعقالي عدد)

بأجزئة حدبدة طريق مهدية،)بملأ بجد)

بالجماعة بلتربب ة بلقن طرة،)بمللحقة)

5،)دبئرة ت الد ب ج ه،)إقل م) بإلدبلية)

6)تكأ 9ر) بلقن طرة،)ببأدبء)من تاليخ)

(،2022 تكأ 9ر) (17 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بإنجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

 0.0180 سقي حديقة بملنز2 مساحة)

هكأالب لفائدة بلس د جال2 بلك كابي))

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.JB165598
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1526

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

ذي) (2556 بقعة) حدبدة  بملسمى 

(،13/109929 بلرسم بلعقالي عدد)

طريق) حدبدة  بأجزئة  بلكائن 

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  مهدية،)

دبئرة) (،5 بمللحقة بإلدبلية) بلقن طرة،)

ت الد ب ج ه،)إقل م بلقن طرة،)ببأدبء)

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (6 تاليخ) من 

17)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)
بملاء)منه،)من تجل سقي حديقة بملنز2)

لفائدة) هكأالب  (0.0070 مساحتها)

بلس د بحمد ط حان))بلحامل لبطاقة)

.G176358(بلأعريف بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1525

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  بلخ م�سي  بملسمى 

بلعقالي عدد)13/11992)ب،)بملأ بجد)

بالجماعة بلتربب ة بلقن طرة،)بمللحقة)

بإلدبلية)13،)دبئرة ت الد ب ج ه،)إقل م)

6)تكأ 9ر) بلقن طرة،)ببأدبء)من تاليخ)

 2022 تكأ 9ر) (17 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من) منه،) بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز 

مساحتها) بملنز2  حديقة  سقي  تجل 

0.0070)هكأالب لفائدة بلس د حسن)

بلأعريف) لبطاقة  مهدلبلحامل 

.G23071(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1522

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

ذي) (2739 بقعة) حدبدة  بملسمى 

(،13/110132 بلرسم بلعقالي عدد)

طريق) حدبدة  بأجزئة  بلكائن 

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  مهدية،)

دبئرة) (،5 بمللحقة بإلدبلية) بلقن طرة،)

ب الد ت ج ه،)إقل م بلقن طرة،)ببأدبء)

غاية) إلى  (2022 6)تكأ 9ر) تاليخ) من 

17)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

بملاء)منه،)من تجل سقي حديقة بملنز2)

لفائدة) هكأالب  (0.0080 مساحتها)

بلس د محمد عزلي))بلحامل لبطاقة)

.G337938(بلأعريف بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1523

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  (29-1 تكدب2) بملسمى 

بملأ بجد) (،70/5315 عدد) بلعقالي 

سل مان،) س دي  بلتربب ة  بالجماعة 

س دي) باش ية  (،5 بإلدبلية) بمللحقة 

سل مان،) س دي  إقل م  سل مان،)

إلى) (2022 تكأ 9ر) (6 من تاليخ) ببأدبء)

علني) بحث  (2022 تكأ 9ر) (17 غاية)

بإنجاز) بلترخ ص  مشر ع  شأن  في 

من تجل غسل) منه،) بئر  جلب بملاء)

مصطفى) بلس د  لفائدة  بلس البت 

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  ( لحس ني)

.GA60052(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

  كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاليخ) (2022/1522

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  (RIAD - 1-205 بملسمى)

بلكائن) (،13/177891 بلعقالي عدد)

بلقن طرة،) بلربمي  بير  بمبالك  ب الد 

بملأ بجد بالجماعة بلتربب ة بلقن طرة،)

بمللحقة بإلدبلية)6،)باش ية بلقن طرة،)

تاليخ) من  ببأدبء) بلقن طرة،)  إقل م 

تكأ 9ر) (17 إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (6

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 
بملنز2) حديقة  سقي  تجل  من  منه،)

لفائدة) هكأالب  (0.0020 مساحتها)

بلسادة عصام بملديني  غزالن بلعلمي)

بلحامالن لبطاقتي بلأعريف بل طن ة)

.BE715916 (BK85358
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1577 

بلذي) (،2022 سبأمبر) (23 بأاليخ)

على بلعقال بملسمى بملسمى) ( س جري)

لقم) بلعقالي  باللسم  ذي  (6 لب  2)

بلكائن بمشرع بلقصيري) (، (H/2751

بملأ بجد) باللب�سي  ضم  منطقة 

ق ادة) بن يربت،) بلتربب ة  بالجماعة 

مالك،) بني  بلغرب  دبئرة  بن يربت،)

من) ببأدبء) ( قاسم،) س دي  بقل م 

غاية بلى  ( (،2022 تكأ 9ر) (13  تاليخ)

 22)تكأ 9ر)2022،)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بانجاز  بلترخ ص  مشر ع 

من تجل غسل بلس البت))) منه،) بملاء)

لفائدة بلس د)ة()عبد بلن ل بلطاهري)

بلحامل))ة()لبطاقة بلأعريف بل طن ة)

.G36339(لقم
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  كالة بلح ض بملائي لسب 
ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1578 

بلذي) (،2022 سبأمبر) (23 بأاليخ)

باللض ة) بلقطعة  على  ( س جري)

بلجماع ة بمزبلع لعسالة ذبت شهادة)

تغسطس) (22 بأاليخ) (39 بدبلية لقم)

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،2022

دبئرة) ق ادة بلصفافعة،) بلصفافعة،)

سل مان،) س دي  بقل م  بلقصيبة،)

((،2022 تكأ 9ر) (13 من تاليخ) ببأدبء)

بحث) (،2022 تكأ 9ر) (22 غاية) بلى 

بلترخ ص) مشر ع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

لفائدة) هكأالب  (0.25 مساحة) سقي 

حف ظ ملحيريك))))بلحامل))ة()لبطاقة)

.GA53031(بلأعريف بل طن ة لقم
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  كالة بلح ض بملائي لسب 
ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1562 

بلذي) (،2022 سبأمبر) (23 بأاليخ)

بململ ك) بلعقال  على  ( س جري)

بلخناشفة) بلسالل ة  للجماعة 

لقم) ملف  (336 لقم) كربء) عقد  ذي 

MB165-22)بأاليخ)28)ي ل  )2022،)

ب معيز،) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

بقل م س دي) دبئرة س دي سل مان،)

سل مان،)ببأدبء)من تاليخ)13)تكأ 9ر)

(،2022 تكأ 9ر) (22 بلى غاية) ( (،2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بانجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

لفائدة)) ( هكأالب) (20 مساحة) سقي 

 STE COOP AGRICOLE شركة)

ممثلة في) (،OULED HANOUNE II

شخص ممثلها بلقان ني بلس د عبد)

لبطاقة) )ة() بلحامل) خل قي  بل بحد 

.GA 89751(بلأعريف بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1568 

بلذي) (،2022 سبأمبر) (23 بأاليخ)

ب دبلي) بلعقال بملسمى  على  ( س جري)

بلكائن) (،H/268 ذي بلرسم بلعقالي)

باملناصرة بملأ بجد بالجماعة بلتربب ة)

بقل م) بنمنص ل،) ق ادة  بملناصر،)

بلقن طرة،)ببأدبء)من تاليخ)7))تكأ 9ر)

(،2022 تكأ 9ر) (17 بلى غاية) ( (،2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بانجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

سقي مساحة)1.2171)هكأالب))لفائدة)))
بلحبريري))))) ل لى  ( بلس دة) لفائدة 

بلحامل))ة()لبطاقة بلأعريف بل طن ة)

.GA72395(لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)
بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1573 
بلذي) (،2022 سبأمبر) (23 بأاليخ)
بلجماعي) ( بلعقال) على  ( س جري)
بملدع  بملريجة باملكان بملريجة بلأابع)
ذبت) بملريجة  بلسالل ة  للجماعة 
 15 85)بأاليخ) شهادة بالسأغال2 لقم)
بالجماعة) بملأ بجد  (، (2021 تكأ 9ر)
دبئرة لالم م نة،) بلتربب ة لالم م نة،)
  7 من تاليخ) ببأدبء) بقل م بلقن طرة،)
تكأ 9ر) (17 بلى غاية) ( (،2022 تكأ 9ر)
بحث علني في شأن مشر ع) (،2022
بملاء) ثقب  جلب  بانجاز  بلترخ ص 
منه،)من تجل سقي مساحة)1.1592  
() لفائدة بلس د)ة) ( ( لفائدة) ( هكأالب)
لبطاقة) )ة() بلحامل) ( بمحمد ط ف ل)

.GB122009(بلأعريف بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)
بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1531  
بلذي) (،2022 سبأمبر) (19 بأاليخ)
باللض ة) بلقطع  على  ( س جري)
ت الد) »حمري  بملسمات) بلفالح ة 
ن ب22) عيش 9ة بلف قان ة  عيش 9ة)
لقم) بلعقالي  بالرسم  بلأحأان ة«)
بلكائن بفرقة ت الد ن ب2) ل/22685،)
تغسطس) (26 بأاليخ) ذبت عقد كربء)
بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،2020
ت الد ن ب2،)دبئرة  لغة،)بقل م س دي)
تكأ 9ر) ( (6 تاليخ) من  ببأدبء) قاسم،)
(،2022 تكأ 9ر) (17 بلى غاية) ( (،2022
بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)
من تجل) منه،) بانجاز بئر  جلب بملاء)
لفائدة))) ( هكأالب) (26 مساحة) سقي 
بلحامل) ( بلس د م الي علي بلجبالي)
لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.D292225
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1506  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (16 بأاليخ)

س جري على بلعقال بململ ك للجماعة)

بيجال) عقد  ذي  بلداللحة  بلسالل ة 
بأاليخ) (18878 لقم) ملف  (316 لقم)

26)ي ل  )2022،))بملأ بجد بالجماعة)

بلتربب ة م الي ب سلهام،)ق ادة م الي)

بقل م) لالم م نة،) دبئرة  ب سلهام،)

بلقن طرة)،)ببأدبء)من تاليخ)6))تكأ 9ر)

(،2022 تكأ 9ر) (17 بلى غاية) ( (،2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

منها،) بملاء) ) جلب  ثقبين) بانجاز 

هكأالب)) (19 مساحة) سقي  تجل  من 

 AVOCAT GARDEN(لفائدة)))شركة

SARL AU،)ممثلة في شخص ممثلها)

بلقان ني بلس د كريم بمل �سي بلحامل)

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة 

.BE87762
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1570  

بلذي) (،2022 سبأمبر) ( (23 بأاليخ)

س جري))على بلعقال بملسمى بلصحربء)
18)قطعة لقم)1)ذي بلرسم بلعقالي)

بالجماعة) بملأ بجد  (،30/28362

بلتربب ة ت الد عين بلدفالي،)قايدة عين)

بقل م س دي) دبئرة بلغرب،) بلدفالي،)

)تكأ 9ر) (13 ببأدبء)من تاليخ) ( قاسم،)

(،2022 تكأ 9ر) (22 بلى غاية) ( (،2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بانجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

بملاش ة)) بملنزلي  بل بء) بالسأعما2 

))بلس د عدنان بناني بلحامل) لفائدة)

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.T128232
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

23)سبأمبر) بأاليخ) ح.ج2022/1569)

بلقطعة) على  س جرى  بلذي  (2022

برلض ة بلفالح ة بلب لية بملأ بجدة)

بملسترجعة) برلب�سي  من  فال   ببالد 

د بل ب الد نفخة ذبت شهادة إدبلية)

 2018 تكأ 9ر) (11 بأاليخ) (231 عدد)

بملأ بجد بالجماعة بلتربب ة لالم م نة)

بلقن طرة) إقل م  لالم م نة،) دبئرة 

ببأدبء)من تاليخ)13)تكأ 9ر)2022)إلى)

غاية)22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في)

شأن مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب)

 جلب بملاء)منه من تجل سقي مساحة)

هكأالب لفائدة بلس دة عبد) (0.1875

لبطاقة) بلحامل  بلقطالي  بلسالم 

.GB57893(بلأعريف بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1572  

بلذي) (،2022 سبأمبر) ( (23 بأاليخ)

بقامة) بملسمى  بلعقال  على  ( س جري)

ILLOT27-228،)ذي بلرسم) بلك لف)

13/128902،بلكائن) بلعقالي)

بالجماعة) بملأ بجد  مهدية،) بطريق 

دبئرة) (،5 بمللحقة بالدبلية) بلقن طرة،)

ب الد ب ج ه،)بقل م بلقن طرة،))ببأدبء)

من تاليخ)13))تكأ 9ر)2022،))بلى غاية)

22)تكأ 9ر)2022،)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بانجاز ثقب  جلب)

حديقة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

هكأالب)) (0.0080 مساحتها) بملنز2 

لفائدة)))بلس د بملصطفى  بعماليش)

بلحامل))ة()لبطاقة بلأعريف بل طن ة)

.V112792(لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة) تصدلته  قربل  بم جب 

ح.ج) لقم  لسب   بلح ض   كالة 

سبأمبر) (26 بأاليخ) ( (2022/1592

بلعقال) على  ( بلذي س جري) (،2022

بملسمى خيرة))1-1)ذي بلرسم بلعقالي)

لقم)67/17900،)بملأ بجد بالجماعة)

بلتربب ة بيت نعمان دبئرة بلحاجب،)

 12 ببأدبء)من تاليخ) بقل م بلحاجب،)

تكأ 9ر) (22 بلى غاية) (،2022 تكأ 9ر)

بحث علني في شأن مشر ع) ( (،2022

منه،) بلترخ ص بانجاز9ئر  جلب بملاء)

بملنزلي  بل بء) بالسأعما2  تجل  من 

هكأالبت) (2 بملاش ة  بلسقي مساحة)

لفائدة بلس د بلرف عي عزيز بلحامل)

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.D803321
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1588  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (26 بأاليخ)

بغريل ) ( )على بلعقال بملسمى) س جري)

ذي محضر ب ع عقالبت باملزبد بلعلني)

محرل) (2021/6101/128 لقم)

بملأ بجد) (،2022 مالس) فاتح  بأاليخ 

تمكناي،)) عين  بلتربب ة  بالجماعة 

ببأدبء) ( بقل م صفر ،) ( دبئرة بملنز2،)

من تاليخ)12)تكأ 9ر)2022،)بلى غاية)

22)تكأ 9ر)2022،))بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بانجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

1.6292)هكأالب لفائدة بلس د فجا2)

لبطاقة) )ة() بلحامل) ( بلسالم) عبد 

.CB52385(بلأعريف بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني

بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1582  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (26 بأاليخ)

س جري))على بلعقال بملسمى ب يم�سي)

برقم) مضمنة  شربء) عق د  ذي 

228) لقم) 607) لقم) 193) لقم)

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،155

بقل م) ق ادة تمحضيت،) تمحضيت،)

تكأ 9ر) (22 تاليخ) من  ببأدبء) بفربن،)

2022،)بلى غاية)2)ن نبر)2022،)بحث)

بلترخ ص) مشر ع  شأن  في  ( علني)

من) منه،) بملاء) ثقب  جلب  بانجاز 

هكأالبت) (5 مساحة) سقي  تجل 

لفائدة بلس د ج دبل م م ن بلحامل)

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.D90558

59

بفأأاح بلبحث بلعلني

بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1582  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (26 بأاليخ)

م نة)) بملسمى  بلعقال  على  ( س جري)

(،F/20597 ذي بلرسم بلعقالي لقم)

لبس) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

بقل م صفر ،) بملنز2،) دبئرة  تاب دة،)

ببأدبء)من تاليخ)13)تكأ 9ر)2022،)بلى)

غاية)22)تكأ 9ر)2022،))بحث علني في)

شأن مشر ع بلترخ ص بانجاز ثقب)

 جلب بملاء)منه،)من تجل بالسأعما2)

هكأالب) (8.32 ) سقي مساحة) بملنزلي)

بلحامل) عمر  مجاهد  بلس د  لفائدة 

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.C791335
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1557  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

س جري))على بلعقال بملسمى تسكالت)

لقم) بلعقالي  بلرسم  ذي  تز غالت 

بالجماعة) بملأ بجد  (، (،21/23117

صفر ،) دبئرة  بلعن صرب،) بلتربب ة 

تاليخ من  ببأدبء) صفر ،)  بقل م 

 7)تكأ 9ر)2022،)بلى غاية)13))تكأ 9ر)

بحث علني في شأن مشر ع) ( (،2022

بملاء) ثقب  جلب  بانجاز  بلترخ ص 

منه،)من تجل سقي مساحة)3.0922 

ب سد ل) ( بلس د) لفائدة  هكأالب 

ي سف بلحامل))ة()لبطاقة بلأعريف)

.CB19021(بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1552  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

بملسم ين) بلعقالين  على  ( س جري)

ب ع) عقدين  ذي  بلع اشة  تعا ن ة 

 2020 ي ل  ) (12 بأاليخ)  محرلين 

 16)ن نبر)2020،)بملأ بجد بالجماعة)

بلتربب ة عين بلشكاك،)دبئرة بيم زبل)

كندل،)بقل م صفر ،)ببأدبء)من تاليخ)

7)تكأ 9ر)2022،)بلى غاية)13))تكأ 9ر)

بحث علني في شأن مشر ع) ( (،2022

بملاء) ثقب  جلب  بانجاز  بلترخ ص 

 0.27 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

بالزهري) ( بلس د)ة() لفائدة  هكأالب 

بلأعريف) لبطاقة  )ة() بلحامل) هناء)

.CD503522(بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1552  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

باب) بملسمى  بلعقال  على  ( س جري)

ل طا ذي عقد شربء)ض لقم)209ص)

177،)بملأ بجد بالجماعة بلتربب ة دبل)

بلحمربء،)دبئرة بملنز2،)بقل م صفر ،))

ببأدبء)من تاليخ)17)تكأ 9ر)2022)بلى)

بحث علني) (،2022 تكأ 9ر) (19 غاية)

بانجاز) بلترخ ص  مشر ع  شأن  في 

ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل سقي)

لفائدة) ( هكأالب،) (0.2207 مساحة)

لحامل) لببحة  لغمالي  ( بلس د)ة()

لقم) بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.F281377
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1550  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

بلعقال بملسمى قطعة) على  ( س جري)

بملسمى) باملكان  بلكائنة  باللض ة 

بنف ف ذي عقد شربء)بعدد)151ص)

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد  (،205

بيم زبل) دبئرة  لجر ف،) بلسبع  بيت 

كندل،)بقل م صفر ،))ببأدبء)من تاليخ)

تكأ 9ر) (19 بلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (7

بحث علني في شأن مشر ع) (،2022

بملاء) ثقب  جلب  بانجاز  بلترخ ص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1.5268 

هكأالب،))لفائدة بلس د)ة())بملحم دي)

لبطاقة) )ة() بلحامل) ( عاد2  من معه)

.CD87510(بلأعريف بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1528  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (15 بأاليخ)

بلعقال بملسماة فدبن) على  ( س جري)

ب عالي  فدبن بغري  فدبن ب عالي)

(،2 ص) (2 ض بعدد) ذي عقد شربء)

كندل) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

بقل م) دبئرة صفر ،) بخ ال،) س دي 

تكأ 9ر) (7 تاليخ) من  ببأدبء) ( صفر ،)

(،2022 تكأ 9ر) (19 غاية) بلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من) منه،) بملاء) ثقب  جلب  بانجاز 

هكأالب،)) (0.8293 تجل سقي مساحة)

لفائدة بلس د)ة()عبد بلعزيز بلشرعي)

بلحامل) بلشرعي  بدليس   بلس د 

لقم بل طن ة  بلأعريف  لبطاقة  )ة()

.C271929( (C356181
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
بم جب قربل تصدلته مديرة  كالة)

بلح ض لسب  لقم ح.ج)2022/1627  

بلذي) (،2022 سبأمبر) (28 بأاليخ)

س جري))على بلعقال بملسمى بالد بلعين)

برقم) ض  مقابل  بد ن  تسل م  ذي 

بالجماعة) بملأ بجد  (321 ص) (315

بلتربب ة بلغ بزي،)دبئرة))قرية با محمد)

تاليخ من  ببأدبء) ( ( تا نات،)  بقل م 

 17)تكأ 9ر)2022)بلى غاية)27)تكأ 9ر)

بحث علني في شأن مشر ع) (،2022

بلترخ ص بانجاز بئر  جلب بملاء)منه،)

بملنزلي  بل بء) بالسأعما2  تجل  من 

بلغازي) بلس د)ة() لفائدة  ( بملاش ة،)

خل د،))بلحامل))ة()لبطاقة بلأعريف)

.C709078(بل طن ة لقم
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (26 بأاليخ) (2022/1597

بلعقالبت)) بلذي س جرى على  (2022

بملسماة زياد ذي عق د شربء)مضمنة)

291)ص) 288)  عدد) 278)ص) بعدد)

392)  عدد)362)ص)362)  عدد)221 

ص)261)  عق د شربء) بجب مضمنة)

ص) (65 162)  عدد) ص) (108 بعدد)

 350 68)  عدد) ص) (63 70)  عدد)

ص)377)بملأ بجدة بالجماعة بلتربب ة)

بيم زبل) دبئرة  لجر ف،) بلسبع  بيت 

كندل،)إقل م صفر ،)ببأدبء)من تاليخ)

13)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)22)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1.8022 

هكأالب لفائدة بلس د شريف محمد)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  معه   من 

.C778900(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (26 بأاليخ) (2022/1596

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلرسم) ذي  عاش ل  ملك  بملسمى 

بملأ بجد) (67/6518 عدد) بلعقالي 

باش ية) بك لبي،) بلتربب ة  بالجماعة 

ببأدبء) بلحاجب،) إقل م  بك لبي،)

إلى غاية (2022 تكأ 9ر) (12  من تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

بلس د) لفائدة  هكأالب  (1.0382

لبطاقة) بلحامل  عاد2،) ب زخر ط 

.PM810578(بلأعريف بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لسب ) بملائي  بلح ض   كالة 

بأاليخ (2022/1571 ح.ج)  لقم 

26)سبأمبر)2022)بلذي س جرى على)

بلعقال بملسمى ملك عاد2 ذي مطلب)

بملأ بجد) (67/815 عدد) بلأحف ظ 

جحج ح،) سبت  بلتربب ة  بالجماعة 

دبئرة بك لبي،)إقل م بلحاجب،)ببأدبء)

إلى غاية (2022 تكأ 9ر) (12  من تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بحفر  بلترخ ص  مشر ع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

بسب ) بلس د  لفائدة  هكأالب  (0.01

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  عاديل،)

.D532690(بل طن ة
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 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

 26 بأاليخ) (2022/1572 ح.ج)

س جرى) بلذي  (2022 سبأمبر)

بالعقال بملسمى ب ع  ش ذي بلرسم)

بملأ بجد) (K/22035 عدد) بلعقالي 

دبئرة) إقدبل،) بلتربب ة  بالجماعة 

ببأدبء) بلحاجب،) إقل م  بلحاجب،)

إلى غاية (2022 تكأ 9ر) (11  من تاليخ)

20)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

من) بملاء) بجلب  بلترخ ص  مشر ع 

 بد ب شرم ،)من تجل سقي مساحة)

3.90)هكأالب لفائدة بلس دة ب ش كة)

بلحاملة لبطاقة) فاط مة  من معها،)

.D120212(بلأعريف بل طن ة

70



19619 الجريدة الرسميةعدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022) 

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لسب ) بملائي  بلح ض   كالة 

بأاليخ (2022/1595 ح.ج)  لقم 

س جرى) بلذي  (2022 سبأمبر) (26

فدبن) بملسم ين  بلعقالين  على 

تاغبال ت) تاغبال ت  فدبن 

عدد) بمللك ة  شهادتي  ذي  بلناصر 

بملأ بجد) (21/60715 ( (21/60788

دبئرة) تاز طة،) بلتربب ة  بالجماعة 

من) ببأدبء) صفر ،) إقل م  صفر ،)

غاية إلى  (2022 تكأ 9ر) (12  تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

0.8750)هكأالب لفائدة بلس د خل قي)

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  علي،)

.V36065(بل طن ة

71

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (26 بأاليخ) (2022/1581

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بلخط) لفع  ذي  ب ز ف  بملسمى 

 101 بعدد) ض  بشربء) بشهاد  عن 

بالجماعة) بملأ بجد  ( (120 ص)

بيم زبل) دبئرة  سرغ نة،) بلتربب ة 

من) ببأدبء) ب ملان،) إقل م  مرم شة،)

غاية إلى  (2022 تكأ 9ر) (12  تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) بملاء)

مقادلي) بلس د  لفائدة  هكأالب  (9

بلأعريف) لبطاقة  بلحامل  بلحسين،)

.G2582(بل طن ة

72

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

 26 بأاليخ) (2022/1590 ح.ج)

على) س جرى  بلذي  (2022 سبأمبر)

ذي) بملحربث  هربس  بملسمى  بلعقال 

 16/23328 عدد) بلعقالي  بلرسم 

 م ض ع قسمة مهايأة مكان ة بأاليخ

بملأ بجد بالجماعة) (2022 تبريل) (15

دبئرة ت فلت،) بلتربب ة مقام بلطلبة،)

من) ببأدبء) بلخميسات،) إقل م 

غاية إلى  (2022 تكأ 9ر) (17  تاليخ)

26)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  بلترخ ص  مشر ع 

محطة) تز يد  تجل  من  منه،) بملاء)

 0.50 مساحة) باملاء) سقي  بل ق د 

عبد) بلك زي  بلس د  لفائدة  هكأالب 

بلأعريف) لبطاقة  بلحاملة  بلقادل،)

.XA18523(بل طن ة

73

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

 27 بأاليخ) (2022/1608 ح.ج)

على) س جرى  بلذي  (2022 سبأمبر)

ذي) (3-1 لض بن) بملسمى  بلعقال 

 26211/67 عدد) بلعقالي  بلرسم 

سبع) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

ع  ن،) سبع  باش ية،) ع  ن،)

تاليخ من  بلحاجب،ببأدبء)  إقل م 

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)27)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بلترخ ص بإنجاز بئر  جلب بملاء)منه،)

هكأالب) (1 مساحة) سقي  تجل  من 

لفائدة بلس د نج ب غزالن  بلحقاني)

بلأعريف) لبطاقة  بلحاملة  صابر،)

.D391272( (PN831362(بل طن ة

74

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (28 بأاليخ) (2022/1621

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بملسمى بغبا2 بمل ل ذي شهادة بدبلية)

09/2022)بملأ بجد بالجماعة بلتربب ة)

دبئرة عين تا جدبت،) آيت حرز هللا،)

تاليخ من  بلحاجب،ببأدبء)  إقل م 

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)27)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

 1.50 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأالب لفائدة بلس د ب هري بلحسين،)

بل طن ة) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D263178

75

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لقم) لسب   بملائي  بلح ض   كالة 

 28 بأاليخ) (2022/1622 ح.ج)

على) س جرى  بلذي  (2022 سبأمبر)

بملسماة) بلفالح ة  برلض ة  بلقطعة 

ب يسل خن ذي عقد شربء)ض بعدد)

بالجماعة) بملأ بجد  (226 ص) (213

بلحاجب،) دبئرة  إقدبل،) بلتربب ة 

تاليخ من  بلحاجب،ببأدبء)  إقل م 

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)27)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

بملنزلي) بالسأعما2  تجل  من  منه،)

لفائدة) هكأالب  (1 مساحة)  سقي 

بلحاملة) بلسالم،) عبد  حد   بلس د 

.U71993(لبطاقة بلأعريف بل طن ة

76

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

لسب ) بملائي  بلح ض   كالة 

بأاليخ (2022/1533 ح.ج)  لقم 

س جرى) بلذي  (2022 سبأمبر) (15  

ذي) (I على بلعقال بملسمى بن لمضان)

 05/79178 عدد) بلعقالي  بلرسم 

بلتربب ة) بالجماعة  بملأ بجد 

مكناس،) بح بز  دبئرة  بلدخيسة،)

تاليخ من  مكناس،ببأدبء)  إقل م 

12)تكأ 9ر) إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (5

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

صناع ة) بغربض  تجل  من  منه،)

)تز يد معصرة بلزيأ ن باملاء() سقي)

بلس د) لفائدة  هكأالب  (5 مساحة)

لبطاقة) بلحامل  محمد،) لمضان  بن 

.D67756(بلأعريف بل طن ة

77

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مدير) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

سبأمبر) (27 بأاليخ) (2022/1613

بلعقال) على  س جرى  بلذي  (2022

بملسمى بحر ي)2)ذي بلرسم بلعقالي)

67/26588)بملأ بجد بالجماعة) عدد)

بك لبي،) دبئرة  يعزم،) بيت  بلتربب ة 

تاليخ من  ببأدبء) بلحاجب،)  إقل م 

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)26)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بلترخ ص بإنجاز بئر  جلب بملاء)منه،)

هكأالبت) (2 تجل سقي مساحة) من 

بلحامل) لفائدة بلس د بكز2 عثمان،)

.D331832(لبطاقة بلأعريف بل طن ة

78



عدد)5738 - 22)ل9 ع بر 2)1222 )19)تكأ 9ر)2022)الجريدة الرسمية   19620

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1575)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بلذي س جرى على بلقطعة برلض ة)

بلعربي) س دي  بيت  بمزبلع  بلكائنة 

 601 برقم) ضمن  شربء) عقد  ذي 

بالجماعة) بملأ بجدة  (75 صح فة)

بلتربب ة بلحمام،)دبئرة تكلم س،)إقل م)

تكأ 9ر) (17 من تاليخ) ببأدبء) خن فرة،)

 2022 تكأ 9ر) (26 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

من تجل) منه،) بإنجاز بئر  جلب بملاء)

0,7850)هكأالب لفائدة) سقي مساحة)

بلس دة بحد  به جة بلحاملة لبطاقة)

.V232129((بلأعريف بل طن ة

79

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1631)بأاليخ)29)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلعقالي) بلرسم  ذي  »كنزة  سعاد«)

بملأ بجد بالجماعة) (21/11037 عدد)

بلتربب ة بلعن صر،)دبئرة صفر ،)إقل م)

تكأ 9ر) (18 تاليخ) من  ببأدبء) صفر ،)

2022)إلى غاية)28)تكأ 9ر)2022)بحث)

علني في شأن مشر ع بلترخ ص بإنجاز)

ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل سقي)

بلس دة) لفائدة  هكأالب  (20 مساحة)

لبطاقة) بلحاملة  بم نة  بلح  بني 

.R209209((بلأعريف بل طن ة

80

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1628)بأاليخ)28)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلعقالي) بلرسم  ذي  (»32 »بلسعادة)

بملأ بجد بالجماعة) (07/95129 عدد)

تح بز) دبئرة  بلط ب،) ت الد  بلتربب ة 

من تاليخ) ببأدبء) إقل م فاس،) فاس،)

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)27)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

بملنزلي) بالسأعما2  تجل  من  منه،)

لفائدة) هكأالبت  (5 مساحة)  سقي 

بلس د محمد بخيش بلحامل لبطاقة)

.C78260((بلأعريف بل طن ة

81

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1611)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلرسم) ذي  (»1 هللا) عبد  »بلس د 

بملأ بجد) (05/61829 عدد) بلعقالي 

دبئرة) إقدبل،) بلتربب ة  بالجماعة 

ببأدبء) بلحاجب،) إقل م  بلحاجب،)

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (17 من تاليخ)

26)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

بئر  جلب) بإنجاز  بلترخ ص  مشر ع 

 5 من تجل سقي مساحة) منه،) بملاء)

بلس د ديدبي بال2) لفائدة  هكأالبت 

بل طن ة)) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.PM855986

82

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1599)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بلعقالين) على  س جرى  بلذي 

بلرسم) ذي  بيالد«) »فدبن  بملسم ين)

21/20668) )»س دي) بلعقالي عدد)

عدد) بلعقالي  بلرسم  ذي  م �سى«)

بالجماعة) بملأ بجدين  (21/20621

بلتربب ة بلعن صر،)دبئرة صفر ،)إقل م)

تكأ 9ر) (13 تاليخ) من  ببأدبء) صفر ،)

 2022 تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022

بحث علني في شأن مشر ع بلترخ ص)

بإنجاز ثقب  جلب بملاء)منه،)من تجل)

بملاش ة) بملنزلي  إل بء) بالسأعما2 

 سقي مساحة)2.1292)هكأال لفائدة)

بلس دة كن مي جم لة بلحاملة لبطاقة)

.CB29519((بلأعريف بل طن ة

83

 كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1600)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ذي عقد) »تبشمت مزبلع بسماللن«)

 222 ص) (201 بعدد) ض  بشهاد 

بغزلبن،) بلتربب ة  بالجماعة  بملأ بجد 

ببأدبء) صفر ،) إقل م  بملنز2،) دبئرة 

إلى غاية) (2022 تكأ 9ر) (13 من تاليخ)

22)تكأ 9ر)2022)بحث علني في شأن)

مشر ع بلترخ ص بإنجاز ثقب  جلب)

بملاء)منه،)من تجل سقي مساحة هكأال)

بلحامل) بلس د م نين محمد  لفائدة 

.Z172779((لبطاقة بلأعريف بل طن ة

84

كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1603)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

بلرسم) ذي  (»1 بلصف ات) »فدبن 

بملأ بجد) (21/63632 عدد) بلعقالي 

دبئرة) تاز طة،) بلتربب ة  بالجماعة 

صفر ،)إقل م صفر ،)ببأدبء)من تاليخ)

13)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)22)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

منه،)من تجل بالسأعما2 بملنزلي  إل بء)

بملاش ة  سقي مساحة)0.6563)هكأال)

لفائدة بلس دة مالك خديجة بلحاملة)

.C158269((لبطاقة بلأعريف بل طن ة

85

كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل

بفأأاح بلبحث بلعلني
مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 

 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)

 2022/1601)بأاليخ)27)سبأمبر)2022

بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 

ذي نظير بشهاد برب البنه) »بغرل «)

بملأ بجد) (122 ص) (158 بعدد) ض 

بالجماعة بلتربب ة عين تمكناي،)دبئرة)

بملنز2،)إقل م صفر ،)ببأدبء)من تاليخ)

17)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)26)تكأ 9ر)

مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022

بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 

منه،)من تجل سقي مساحة))1.1090 

هكأال لفائدة بلس د بفربح عبد بلهادي)

بل طن ة)) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.D186163

86
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كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)
 2022/1602)بأاليخ)27)سبأمبر)2022
بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 
»شعبة بلقصبة«)ذي بلرسم بلعقالي)
بملأ بجد بالجماعة) (21/39753 عدد)
بملنز2،) دبئرة  بمك د ،) ت الد  بلتربب ة 
 13 ( تاليخ) من  ببأدبء) إقل م صفر ،)
تكأ 9ر) (22 غاية) إلى  (2022 تكأ 9ر)
مشر ع)) شأن  في  علني  بحث  (2022
بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 
منه،)من تجل بالسأعما2 بملنزلي  إل بء)
بملاش ة  سقي مساحة)6.5305)هكأال)
لفائدة بلس د قرع ش عزيز بلحامل)
.D126396((لبطاقة بلأعريف بل طن ة
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كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)
 2022/1585)بأاليخ)26)سبأمبر)2022
بملسمى) بلعقال  على  س جرى  بلذي 
عدد) كربء) عقد  ذي  (»1-1 »بمزيلي)
بالجماعة) بملأ بجد  (212 ص) (279
بك لبي،) دبئرة  يعزم،) بيت  بلتربب ة 
تاليخ من  ببأدبء) بلحاجب،)  إقل م 
 12)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)22)تكأ 9ر)
مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022
بلترخ ص بإنجاز بئر  جلب بملاء)منه،)

من تجل سقي مساحة))1.9999)هكأال)
لفائدة بلس د كبيري محمد بلحامل)
.UA1575((لبطاقة بلأعريف بل طن ة
88

كالة بلح ض بملائي لسب 

ملخص قربل
بفأأاح بلبحث بلعلني

مديرة)) تصدلته  قربل  بم جب 
 كالة بلح ض بملائي لسب  لقم ح.ج)
 2022/1602)بأاليخ)27)سبأمبر)2022
بملسمى)) بلعقال  على  س جرى  بلذي 
صدقة) عقد  ذي  بلعزيب«) »مزبلع 
بالجماعة) بملأ بجد  (298 ص) (299
بملنز2،) دبئرة  بلحمربء،) دبل  بلتربب ة 
تاليخ من  ببأدبء) صفر ،)  إقل م 
 13)تكأ 9ر)2022)إلى غاية)22)تكأ 9ر)
مشر ع) شأن  في  علني  بحث  (2022
بملاء) ثقب  جلب  بإنجاز  بلترخ ص 
بملنزلي) بالسأعما2  تجل  من  منه،)
 0.50 ( بملاش ة  سقي مساحة)  إل بء)
هكأال لفائدة بلس د معنان عبد بلعالي)
بل طن ة)) بلأعريف  لبطاقة  بلحامل 

.CB73389
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 زبلة بلدبخل ة
مديرية بلشؤ ن بلقر ية

بمل ض ع : بلأحديد بإلدبلي
لقم 750

بملرجع : بملرس م لقم 2.19.682
بلصادل في 16 تغسطس 2019

إن محضر تحديد بلعقال بملدع )
»بيت بجل دبسن«،)بلذي تم تحديده)

»بيت) بلسالل ة) بلجماعات  بسم  في 
بمقر) تم  ضعه  قد  بجل دبسن«،)
إقل م جرس ف،) كذب) بركين  ق ادة 
بلعقالية) برمالك  على  باملحافظة 
بلعقالي جرس ف،)  مصلحة بملسح 
برمر) يعن ه  من  لكل  يمكن  ح ث 

بالطالع عل ه.
من) (9  بستنادب ملقأض ات بملادة)
بلقان ن لقم)63.17)بملأعلق بالأحديد)
بإلدبلي رلب�سي بلجماعات بلسالل ة)
فإن تجل بلأعرض على هذب بلأحديد)
تشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  بإلدبلي 
تاليخ) (2022 تكأ 9ر) (19 من) ببأدبء)
نشر هذب بإلعالن بالجريدة بلرسم ة.

بلأعرض) تن  إلى  بإلشالة   تجدل 
على بلأحديد بإلدبلي يجب تقديمه)
بلسلطة) تمام  حصرية  بصفة 
 بملحل ة ق ادة بركين،) ذلك إلى غاية

20)يناير)2023.
 10  بستنادب إلى مقأض ات بملادة)
إل ه) بملشال  (63.17 بلقان ن لقم) من 
تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)
لدى بملحافظة على برمالك بلعقالية)
لأأك د) للأحف ظ  مطلبا  جرس ف 
تعرضه،) ذلك دبخل ثالثة))3()تشهر)
بعد بنصربم تجل تقديم بلأعرضات)

تي قبل)21)تبريل)2023.
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 زبلة بلدبخل ة
مديرية بلشؤ ن بلقر ية

إعالن تعديلي عن إيدبع محضر)
بلأحديد بإلدبلي لقم)752

بملرجع):)بملرس م لقم)2-19-683

بلصادل في)16)تغسطس)2019

إن محضر تحديد بلعقال بملدع )

»بيت بجل دبسن)1)بركين«،)بلذي تم)

تحديده في بسم بلجماعات بلسالل ة)

تم  ضعه) قد  بجل دبسن«،) »بيت 

جرس ف) إقل م  بركين،) ق ادة  بمقر 

برمالك) على  باملحافظة   كذب 

بلعقالي) بملسح  بلعقالية  مصلحة 

جرس ف،)ح ث يمكن لكل من يعن ه)

برمر بالطالع عل ه.

من) (9  بستنادب ملقأض ات بملادة)

بلقان ن لقم)63.17)بملأعلق بالأحديد)

بإلدبلي رلب�سي بلجماعات بلسالل ة)

فإن تجل بلأعرض على هذب بلأحديد)

تشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  بإلدبلي 

تاليخ) (2022 تكأ 9ر) (19 من) ببأدبء)

نشر هذب بإلعالن بالجريدة بلرسم ة.

 تجدل بإلشالة إلى تن بلأعرض على)

بلأحديد بإلدبلي يجب تقديمه بصفة)

حصرية تمام بلسلطة بملحل ة ق ادة)

بركين،) ذلك إلى غاية)20)يناير)2023.

 10  بستنادب إلى مقأض ات بملادة)

إل ه) بملشال  (63.17 بلقان ن لقم) من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى بملحافظة على برمالك بلعقالية)

لأأك د) للأحف ظ  مطلبا  جرس ف 

تعرضه،) ذلك دبخل ثالثة تشهر))3) 

بعد بنصربم تجل تقديم بلأعرضات)

تي قبل)21)تبريل)2023.
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