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 ...........................................................................................JAOUDA TASMINE15002

 .................................................................................................................   A5J15002

 ........................................................................... ALSERDARE CONSULTING15002

 ....................................................GROUPE SCOLAIRE AL IMANIAT PRIVE15003

 ............................................................................................................TINWALT15003

 ...............................................................................................................OMBEC15003

 .......................................................................................................... HD PRESS15003

 ..................................................................O’MED PARAPHARMACIE 15003شركة

 ................................................................................. ELAARABY FOOD 15004شركة

 ........................................................................................................  SOUSALIO15004

 ......................................................................................STE. GFIFTY MARKET15004

 ...................................................................................  STE. MONDIAPOWER15004

 .......................................................................................RABAT PATRIMOINE15004

15004تسيير حر ألصل تجاري........................................................................................ 

 .............................................................................................................  cercle rh15004

 ........................................................U.C.P GLOBAL INVESTMENT GROUP15005

 .................................................................................. AM MOUTACH TRANS15005

 ................................................................................................HERMOSA CAR15005

 .................................................................................................................  CPEP15005
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 ............................................................................................WAHIB TRAVAUX 15005

 .............................................................................................................ORFITEC15005

 .................................................................................................. BARKIZ AUTO15006

 ......................................................................................SAS FRENCH AFRICA15006

 ..............................................................................................AGV MOROCCO15006

 ...........................................................................................SOFRAN CONSEIL15006

 ............................................................................................. STE OULHABRIQ15007

 .................................................................................STE DURATION  TRANS15007

15007جست ترافل......................................................................................................... 

 .................................................................................................. LBA CAR 15007شركة

 .......................................................................................... STE TIRINGA TRAV15007

 ........................................................................STE ZADOD TALHA SERVICE15007

 ..................................................................SOCIETE ZIAD ET JAD SERVICES15008

 ...........................................................STE EURO RAPIDE LOGISTICS SARL15008

 ........................................................................APPOLO WEB SERVICE 15008شركة

 .............................................................................   BELDI FRESH SARL 15008شركة

 ............................................................................................STE BIGRAF TRAD15008

 ................................................................................... SOCIETE BN PRIMEUR15008

 ........................................................................................ KENZA DECO 15009شركة

 ........................................................................................................... »Sté »L3H15009

 ..................................................................................STE NOZOH BUB 15009شركة

 ....................... SOCIETE EXPLOITATION D’ELEVAGE BOVIN AMGOUL15009

 .............................................................................................. STE G.C.M CASH15009

 ....................................................................... GOOD TRUST EXPORT 15010شركة

 .........................................................................................  »HMOUTI TRANS«15010

 ................................................................................... SOCIETE GROUPE S3T15010

 ............................ BOULANGERIE ET PATISSERIE PAIN LADUREE 15010شركة

 ....................................................................SOCIETE ABDOU MAHARATES15010

 ............................................................  STE AIN ALLO SPA FOR YOU 15011شركة

 ........................................................................................ STE ARIJ FAST LANE15011

 ...........................................................STE AZERGUI TRAVAUX SARL 15011شركة

 .............................. BATI CONSULT DESIGN ET CONSTRUCTION 15011شركة

 .............................................................................STE MEGAMOR SERVICES15011

 ...............................................................................................STE R&B ESTATE15012

 .............................................................................................. Ste AZ- B TRANS15012

 ......... SOCIETE DE TRANSPORT PERSONNELS PRIVEE MAROCAINE15012

 ................................................................................................... STE SODINFA15012

 .............................................................................. STE  FIGHTNESS STUDIO15012

 ............................................................................................................ STE Z.E.A15012

 ...................................................................................... 15013شركة أليبنيغوس سارل

 .......................................................................................... 15013شركة ف- ر- إ إلكترل 

 ................................................................................. »TEA SOLUTION« 15013شركة

 .........................................................................................  MOTIVA CONSEIL 15013

 ..................................................................................N A S INTERNATIONAL15013

 ...................................................................................... IHADDADEN TRANS15013

 ....................................................................................................KARAMOHO 15014

 ............................................................. LAVE- LINGE RAPIDE SOULY 15014شركة

 ............................................................. STE DIWAN SECURITE ET SERVICE15014

 .................................................................................. .ELIEF SERVICES S.A.R.L15014

 ............................................................................ELITE ENGINE ET NEGOCE15014

 .....................................................................................................EQUI SOUSS 15015

 ............................................................................... »ESPRIT QUALITY« 15015شركة

 ............................................................................................... CALL.OF TRANS15015

 ................. STE COMPAGNIE DES ESCOUADES DE SOLIDARTIE S.N.C15015

 ........................................................................BENMOUH ROUTIERE 15015شركة

 ..............................................................................BEST LOOK VISION 15016شركة

 ......................................................................................................... 15016تيفو نيكوس

 ..............................................................................  TRANS AIT FARESS 15016شركة

 ..........................................................................SUD AGRO VOLAILLE 15016شركة

 ..................................................................................................... STE T.S TRAV15016

 ......................................................................STE TAZIRA CONSTRUCTION15017

 .................................................................................................. TOUTY BERRY15017

 ...............................................................................................  STYL PRO 15017شركة

 ........................................................................  NETTOYAGE LABKAM 15017شركة

 ..................................................................................................ONE PERCENT15017

 .................................................................................................. 15017ل ما ز سير فيس 

 .............................................................................................................PYXELAB15018

 ...................................................................................................... ROKA LABO15018
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 .............................................................................  STE SALEH DAAIF TRANS15018

 ............................................................................................  SEGA PPOL 15018شركة

 ....................................................................................................... SI2K 15018الشركة

 ................................................................................MAYB MM TRANSPORT15019

 .....................................................................................  MOMADY-GROUPO15019

 ..............................................................................................  STE SODISBABA15019

 .................................................................................................  FADILI INVEST15019

 ................................................................................................  »IDEE DECO 3«15020

15020شركة سپامي كار.................................................................................................. 

 ....................................................................................... 15020شركة بنديه استشارات

15020اركان فارم............................................................................................................. 

 ......................................................................................... »SUN END STARS «15020

 ...........................................................................  L’ILE D’EVEIL PRIVEE 15020شــركة

 ............................................STENITA BODY-FACE PERFECTION CENTER15020

 ..................................................................... DEMARRAGE TRAVAUX 15021شــركة

 ........ COMPTOIR SUD – FOURNITURE DE CONSTRUCTION « 15021شركة

 ............................................................................................. MAROC WORLD15021

 ..........................................................MOROCCAN ESPORT FEDERATION15021

 .......................................  »Société »INTERMEDIATION & CONSULTING15021

 ..........................................................................................STE IN MOROCCO15021

 ......................................................... Société LA MAISON DIET D’AGADIR15021

 ..........................................................................................  AGRICOLE TARGA15022

 .................................................................................................  AGHRAY 15022شركة

 .............................................................................  EXCELLENCE SUD NORD15022

 ............................................................................. Société AGADIR CONSEIL15022

 .......................................................................................................  STE BROBA15022

 .....................................................  »TAMAINOUT HEBERGEMENT« 15022شركة

 .......................................  OPEN MOVE INTERNATIONAL GROUP 15022شركة

 .......................................................................................................... BOUBINA15023

15023املطاحن الكبرى لرزازات...................................................................................... 

 ...................................................................................... 15023املطاحن الكبرى األطلس

 ....................................................................................................  STE IT FRESH15023

 .....................................  »INDUSTRIE MAROCAINE D’ANCHOIS « 15023شركة

 ......................................................................................................STE MIX BTP15023

 ..............................................................................  SOCIETE PILPEL AGADIR15023

 .............................................................................................SOMATRI TRANS15024

 .......................................................................................................3D MOVE’Z15024

 .....................................SOCIETE IMMOBILIERE D’AIT MELLOUL QRIFA15024

 ....................................................................... 15024الشركة املدنية العقارية الجنوب 

 ............................................ 15024شركة دل ديڤلوپمو اي دل فالوغيزاسيو دل پواسو

 ....................................................................................................RANAJE CARS15024

 .........................................................................................RAMO IMPEX 15025شركة

 ...................................................................................................FRIMA TRANS15025

 ...............................................................................  »WUSTEN SAND « 15025شركة

 ..............................................................................................STE ISSARASSUR15025

 .........................................................................STE KAMED DISTRIBUTION15025

 .............................................................................. STE FELLAH SOUSS AGRI15025

 ......................................................................................... SUD HEALTH CARE15025

 ................................................................................. STE ALGHAITE SERVICE15026

 ......................................................................... SOCIETE AGA EURO TRANS15026

 ............................................................................................... DAR  CONFORT15026

 .........................................................»SOCIETE »MAROC TEAM LOGISTIC15026

 ........................................................STE TRANS NATURE MULTISERVICES15026

 ..................................................................................STE TIGHMART TRANS15026

 ......................................................................................................  ASSTA 15027شركة

 .................................................................................................TRANS-ARASKI15027

 .................................................................................................. 15027شركة أيت لاعلي

 ............................................................................... SOCIETE PILPEL AGADIR15027

 .................................................................................. MEDEXPERT EPRG - SA15027

 CABINET INTERNATIONAL DES TECHNIQUES DE BÂTIMENT  15027شركة

 ................................................................................. 15028صومـابـرينك انتيـرناسيـونال

 .................................................................................................. TAPHA TRANS15028

 ......................................................................... SOCIETE BOUTOUB TRANS15028

 ..............................................................................STE KAMED TRANSPORT15028

 ..............................................................................................CLINIQUE TILILA15028

 ...........................................................................................................COPIMEC15028

 ...............................SOCIETE TOUS TRAVAUX DE BATIMENTS DU SUD15028

 ......SOCIETE TRAVAUX ENTRETIENS LOCATIONS ET SERVICES TELS15028
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 ..........................................................................................CULTURES VERTES15029

 ....................................................................SOCIETE AGRICOLE AFOURAR15029

 .............................................................................. STE FELLAH SOUSS AGRI15029

 ........................................................................................... BEST RIDE TOURS15029

 ................................................................................................. 15029شركة بالي بريمور

 ............................................................................................................. 15029تسيير حر

 ................................................................................................ STE SW PROJET15029

 .................................................................................................................  H1M15029

 ................................................................................................ STE BOU TZIRA15029

 .................................................................................................... Sté GALI DAR15030

 ............................................... STE PATISSERIE BOULANGERIE BRIOCHE 15030

 ....................................................................................................... SP WORLD 15030

 .................................................................................................... QODS CASH 15030

 ............................................................................................ BEN OUYAZZOU15030

 ...................................................................................................  CONSETMAT15031

 .....................................................................................  EL WATANI NEGOCE15031

 ................................................................................................ LMAGISSE SUD15031

 ...................................................................................................NJARA TRANS15031

 ...............................................................................................  PERLE DAKHLA15032

 ..........................................................................................................SAHALOG15032

 ....................................................................................................SAM MAROC15032

 SOCIETE MAROCAINE D’EXPLOITATION AGRICOLE ET

 .................................................................................. COMMERCIALE15033

 .......................................................................................................... STE NERD15033

 .......................................................................................PLAISIR DE DAKHLA15033

 ............................................................................ 15034اينفرصال سمارت سوليسيون

 ............................................................................................... PREVIA MAROC15034

 ........................................................................................... 15034نقل بوعماري ش.م.م

 .........................................................................................société NAHRTRAD15035

 ............................................................................................ STE KAMHE CAFE15035

 .....................................................................................SURPLEX MOROCCO15035

 .......................................................................................... JW TRAVAUX SARL15035

 ..................................................................................... STE CHALH MENAGE15035

 ........................................................................................... STE LE 33-EVENTS15036

 ........................................................................GLOBALE AGADIR SERVICES15036

 ..................................................................................»ECOLE DES CHAMPS«15036

 ...................................................................................................PEGA HEALTH15036

 ..............HEALTH SOLUTIONS REGENERATION PHARMACEUTIQUE15037

 .................................................................................... SAFEWAT AL JANOUB15037

 .................................................................................... 15037ك.رضوان سرفيس ترافو

 ............................................................................................FRUITS SECS IBRA15038

 .................................................................................................................CAKES15038

 .......................................................ATLANTIQUE MANAGEMENT HOTEL15038

 ......................................................................................SOCIETE BENHEDDA15038

 ......................................................................................................ZNN TRANS15038

AMAPAR15039  ش م................................................................................................... 

 ..........................................................................................STE LOCA VENTRA15039

 ....................................................................................STE CENTRE LES AMIS15039

15040شركة مصبرات تاسالت....................................................................................... 

 ...............................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SERMOBO15040

 ..............................................................................................BANTLA EVENTE15040

 .............................................................................................................VISBOER15040

 ..........................................................................................................AGRODEP15041

 ..................................................................................................ALA CONCEPT15041

 ................................................ KMS OUASSAFI SERVICES AUTOMOBILE15041

 ............................................................................................... TARIK NOUARA15041

 ........................................................................... FCP CAPITAL PATRIMOINE15041

 .......................................................................................PLASTICOF SARL AU15042

 ................................................................................................ 15042باب الجيار  برلمو

 .................................................................................................YAMA MARINE15042

 ................................................................................................... SCI DAR LAYA15042

 ................................................................................................ APPRO-INNOV15043

 ..................................................................................................... 15043شينون بالنشر

 ............................................................................................................ 15043بلحاج علي

15044لجهر الحسن........................................................................................................ 

 ................................................................................................ PROMO SALIM15044

 ....................................................................................TRANSPORT TOUAMI15044

 ...............................................................................STE  TRANSPORT GASSA15044
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 .................................................................................................................  ODIGI15045

 ..............................................ABDELHAKIM CAR SARLAU 15045عبد الحكيم كار

 ......................................................................................................FES TUNISIA15045

 ...................................................................................................ARFAOUI CAR15045

 .................................................................STE MARWANI  CAR  S.A.R.L A.U15045

 ............................................................................................................LAV›FAST15046

 ......................................................................................... NIHILO COMPANY15046

 .........................................................ATLAS SUBSTANCES INDUSTRELLES15046

 ..................................................................................................... MS239 SARL15047

 .............................................................................................................FK MINE15047

 .................................................................................................. GRENS IMMO15047

 ..........................................................................................................GHIL AGRI15047

 .......................................................................................MARBRERIES AJARIF15048

 .......................................................................................................MSDA SARL15048

 ................................................................CARRIERES DE SABLES DE DRAA15048

 ..........................................STE D ‹EXPLOITATION MINIERES DU SOUSS15048

 ENTREPRISE MAROCAINE DES OUVRAGES, DES VOIRIES, DES

 .. INFRASTRUCTURES ET DES AMENAGEMENTS —EMOVIA15048

 .............................................................................................................. LF AMIS15049

 ............................................................................................. IDMATECH SARL15049

 ...................................................................... FISHING PROCESS GROWTH15050

 INSTITUT SPECIAL D›INFORMATIQUE ET DE GESTION

 .....................................................................................D›ENTREPRISE15050

 .............................................................................MOVEMENT STRUCTURE15050

 ...........................................................................................................IYAD PRO15050

 ...................................................................PARAPHARMACIE ESSADOUNI15051

 ............................................................................................................. OLYMPE15051

 .................................................................................. ADRENALINACTIVITES15051

 ......................................................................................... PALAIS PALMERAIE15051

 .......................................................................................... AZNAD HOLDING15052

 .............................................................................................. MAGIC ICE CAFE15052

 ............................................................................................................ INSERTIS15052

 ................. (HIGH WAY TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS (SHIWATCO15052

 SOCIETE ETABMISSEMENT MOSTAKBAL M’DIQ DE

 ............................................... L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL A.U15053

 ................................................................................................MIAMI BOUTIK15053

 ..................................................................................................GLOBAL OS&E15053

 ...................................................................................CHTOUKA CARREAUX15054

 ....................................................................................MASTERS RECYCLING15054

 ..................................................................................MONTALITO 15054 مونطاليتو

15054اكس اكرغ زاد انتكغال......................................................................................... 

 ..........................................................................................................REVOLLEX15055

 .............................................................................................................. 15055مانز كالل

15055اكس اغرك زاد انتكرال........................................................................................ 

 .............................................CONSTRUCTION SERVICES&CONSEIL CSC15056

 .................................................................................................... DIMACERAM15056

 ........................................................................................AADIA TRANSPORT15056

 ................................................................................................MAMBA GLACE15057

 ..........................................................................................................HOCINOV15057

 ................................... MEGATIP MULTISERVICES 15057ميكا تيب ميلتي سيرفيس

 ............................................................................................. 15057شركة  غجي اليكترل

 ...............................................................................PERSOPROJECT MAROC15058

 ....................................................................ZAMRANE TRAVAUX SARL AU15058

 ....................................................................................................... DAR SEDRA15058

 ..................................................................................................STE BNI MATIL15058

 .......................................................................................RIAD AL ANOUWAR15059

 ................................................................................................ LE MOURABAR15059

 .................... MOROCCAN MINERALS AND MINING CORPORATION15059

 .......................................................................................QAYLA IMMOBILIER15059

 .......................................................................................................SOPRO BTP15060

 ............................................ SOCIETE  PRIVILEGIA CENTER PRIVEE SARL15060

 ................................................................STE PLATFORM SHOES SARL AU15060

 .......................................................................................................... 15061ترلبيميكس

 .............................................................................................BRICHIK BEAUTY15061

 .....................................................................STE BADIE GENTRAV SARL AU15062

 .....................................................................................................VILLA OUZO15062

 .........................................................................CONSERVES JAWHARAT RIF15062



صفحة صفحة

عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية) 09   

 ....................................................................................RIO FOOD INDUSTRY15062

 ............................................................. STE PROPHYTO HAKAM SARL AU15063

 .............................................................................................MOURAD PECHE15063

 ................................................................. 15063النفغونمون شونتي مغوكان جينيغال

 .......................................................................................... NATURAL BOUTIK15064

 .............................................................................................WINEO GESTION15064

 ..................................................................................... AL MENDILI KASBAH15064

 ................................................................................................. GROUPE N.A.B15064

 .............................................................................................. VALUETECWAYS15064

 ..............................................................................TELEBOUTIQUE YOUHIZ15065

 ...................................................................SOCIETE IMMOBILIERE SMIHA15065

 ............................................................................................... ABRAJ AL HANA15065

 ...........................................FRANKLIN AMERICAIN SCHOOL« SARLAU«15066

 .................................................................................NEW POWER ELECTRIC15066

 ...............................................................STE ISTIRAD WATASDIR SARL AU15066

 .......................SOCIETE LAOBRA DU BATIMENT ET TRAVAUX DIVERS15066

 .......................................................... WELLNESS GLOBAL TRADE » WGT«15067

 .............................................................................................EATON ELECTRIC15067

 ......................................................................................... AVIS IMMOBILIERE15067

 ..................................................................................................... FLORENCE 515068

 ............... STE D EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERE ET OUVRAGE15068

 ................................................................................................PALMBEN SARL15068

 ...............................................................................................KECH TELECOM15068

 .......................................................................................KMEL PROMO SARL15069

 ....................................................................................................... BET AMTAR15069

 ..................................................................................................LML TRAVAUX15069

 .........................................................................................................STE AJLANI15070

 ............................................................................................................ AUTELEB15070

 ....................................................................................................... SMITRADIV15070

 .........................................................................................................CONCADK15071

 ..............................................................................................................CMLCM15071

 .........................SOCIETE CONSULTING AND ENGINEERING DAKHLA15071

 ................................................................................. AMSTERDAM NÉGOCE15072

 ........................................................................................................ N.V TRANS15072

 ....................................................................................... MEGARAMA TRANS15072

 .................................................................................................SERAMART FES15072

 ................................................................................. STE BOEUF LAMBARAA15073

 ................................................CABINET SMARA CONSULTING SARL AU15073

 ................................................................................................... STE: BT AUTO15074

 ..................................................................................................AGRISOLTECH15074

 .........................................................................................COOL SKY MAROC15074

 ..................................................................CAPPUCCINO DELICE SARL A.U15074

 ......................................................................................................TOCAS BOIS15075

 .........................................................................................COOL SKY MAROC15075

 .................................................................................................................  KMI15075

 ....................................................................................................MSM WOOD15075

 ......................................................................... SOCIÉTÉ »MGAR « SARL AU15076

 ..................................................................STE CONSTRUYENDO SARL AU15076

 .........................................................................................................INTER-INIT15076

 ........................................................... MALIH CONSTRUCTION 15077مليح للبناء

 .....................................................................................COMPLEXE AFFAIRES15077

 .................................................................................... SOCIETE WALD SAAD15077

 ...........................................................................................TRAV NIZARKHAL15078

 ......................................................................................... POWERENT IMMO15078

 ......................................................................................................DRONEWAY15078

 .................................................................................. TRANSPORT LALMANI15079

 ....................................................................................................... GAP TRANS15079

 ..................................................................................................... STE ECLABEL15079

 ...................................................................................STE SOPASTA SARL AU15080

 ............................................................................................................... PS FAM15080

 ................................................................................................ 15080بلعدل بيج صطور

 ...............................................................................................Hors-Trans SARL15081

 ........................................................................................YAMOBAK PROMO15081

 ............................................................. STE HERITIERS BENBAREK TRANS15081

 .............................................................................EXCURSIONES EN MOTO15081

 ................................................................................. ELHADNA  BATIMENTS15082

 ................................................................................................................SFSAFA15082

 .................................................................................................................  RMK15082
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 .............................................................................................. AZOU OPTIQUE15083

 .................................................................................................................  NAPIS15083

 .........................................................................................»UNIVERS WOOD«15083

 ........................................................................LOCATION PETIT PARIS CAR15083

 .........................................................................STE M.A TENDRARA TRANS15083

 ........................................................................................ROSALIME IMPORT15084

15084دسطوكطو........................................................................................................... 

 ........................................................................................................ SALHI FISH15084

 ....................................................................................................NIGHT WOLF15085

 ...................................................................................... 3QRH CONSULTING15085

 ...................................................................................................... 15085تيمي ديكو م.م

 ..............................................................................................ARMEJEB TRANS15085

 ........................................................................... LES VILLAS DE LA LAGUNE15086

 .............................................................................................. 15086منكيط البتيك م.م

 ...........................................................................................................SEA BOSS15086

 ........................................................................... LES VILLAS DE LA LAGUNE15087

 ........................................................................... LES VILLAS DE LA LAGUNE15087

 ....................................................................................... TRANS TSA MAROC15087

 ..............................................................................................COMPTOIR ZEN15087

 ............................................................................................. BEN›S HOLDING15088

 ............................................................. TRADITION & HOSPITALITÉ »T.H«15088

 ................................................................................... ESPACE KINE SARL AU15088

 ......................................STE QARBACH ABDELAZIZ DE TOPOGRAPHIE15088

 ....................................................................BOUABOUD CONDUITE SARL15089

 ......................................................................... STE PHYTO NADA SARL AU15089

 ...................................................................................................BORAK ARRIF15089

 ..................................................................................CORDISTECH SARL AU15089

 ..................................................................................................... H-M COACH15090

 ...............................................................................................INKNOWATION15090

 .................................................................................EMPIRE PROTEINSHOP15090

 ....................................................................................................BUENO ALIM15090

 .................................................................................STE: ART›INCEPT PROD15091

 ................................................................................................. MED SERVICES15091

 ..............................................................................FONCIA TERRES DU SUD15091

 ...........................................................................................................MEGA VIS15092

 .............................................................................................................BIFACOB15092

 ............................................................................................................... LIBROS15092

 ...............................................................................................STE WASH PLUS15092

 ....................................................................BLUESTONE  capital VENTURE15092

 ............................................................................. RESTAURANT LE SKIPPER15093

 ................................................................................................... PROGEKT C.A15093

 ............................................................KITEBOARDING CLUB MOGADOR15093

 ..................................................................................SOCIETE FOOD METAL15094

 ...........................................................................................AUTO EURO PLUS15094

 ..................................................................................... SOCIETE ALKAMALIA15094

 ...................................................................................LA LUNA DE LARACHE15095

 ................................................................................................. JM BEST DRIVE15095

 ...........................................................FONCIA TERRES DEVELOPPEMENT15095

 ................................................................................. DELTA MAD AGRICOLE15095

 ..........................................................................TRANS ALLIANCE AFRIQUE15096

 .............................................................................. MARINO LUXURY CAMP15096

 ......................... COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT ET SERVICE15096

 ..................................................................................... MANTA RAY MAROC15097

 ...................................................................................STE OMEGA PRESTIGE15097

 ...............................................................................................STE HYDRONEP15097

 ....................................................................................................BELARBI FISH15098

 ........................................................................................................ SOCOMAB15098

 ............................................................ FAST RIF MOROOCCO COMPANY15098

 ...................................................................STE AZIZI PREMIUM SARL A/U15099

15099ايموجادي............................................................................................................. 

 ..............................................................................................GRAIN DE SABLE15099

 ..................................................................................STE BIO-AGRI NEGOCE15099

 ............................................................................. TLSR Consulting SARL AU15100

 ..............................................................................FEMME INSPIRANTE  sarl15100

 ............................................................... STE LEOSWEET EVENTS SARL AU15100

 .............................................. SM AGRI ET ENVIRONNEMANT SERVICES15101

 ........................................................................................ LAPIN MESSAGERIE15101

 ...................................................................SOCIETE MYN ALIMENTATION15101
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 ...........................................................................................STE FES IKHWANS15101

 ................................................................................................ STE LAHATRAD15102

 ......................................................... » ELIE MOUYAL » ARCHITECTERRE« 15102

 ................................................................................... STE PRO -ESSOR SARL15102

 ............................................................................................GNLWAY MAROC15103

 ......................................................................................................... HS INVEST15103

15103بادزاك ش.ح.م.م................................................................................................... 

 .................................................................................................DIYAR LITIHAD15104

 ................................................................................................... FRIGOMANIA15104

 ..................................................................NEPTUNE SERVICES MARITIME15104

 ........................................................ELDS ENERGY LIGHTING SOLUTION15105

 ......................................................................................................... LA RECETA15105

 .............................................................................STAR MED SARL-AU 15105شركة

 ................................................................................................KAMED SELECT15105

 ....................................SOCIETE D EXPLOITATION AGRICOLE AL HILAL15106

 .........................................................................................................MONOGO15106

 .............................................................................................NAVARRE TRANS15107

 ........................................................................................ DOMUS CONNECT15107

15107باتيكيت................................................................................................................ 

 ................................................................................................ AGAFAY DOME15108

 ........................................................BOULANGERIE PATISSERIE AMANDE15108

 .................................................................................................... JOULA ALUM15108

 .............................................................BOULANGERIE PATISSERIE NAVAL15108

 .................................................................................................... DLM EVENTS15109

 ............................................................ OUMAYMA LOGISTIQUE SARL AU15109

 .................................................................................................. S2A MARKETE15109

 ......................................................................................... VAGA NET MAROC15110

 ........................................ (STE  CENTRE D›AFFAIRE AIT AZZA SARL (AU15110

 ................................................................................................ AFRICAPITALES15110

 ................................................................................................... IBABI SPORTS15111

 .................................................................................................. SALMANE TEX15111

 .................................................................................................TARGA TRAVEL15111
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 SE111 عرضها 15 مترا ل SE155 : عليها في تصميم التهيئة املرموز لهاب
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القانونية لالقضائية لاإلدارية  لاملعدل بموجب االستدراكات التعديلية 

 ،2013 مارس   13 بتاريخ   5237 أعداد  الرسمية  بالجريدة  املنشورة 

 5619  ،2019 مارس   27 بتاريخ   5552  ،2018 يناير   17 بتاريخ   5490

أنه من  لاملعلن   2021 أبريل   28 بتاريخ   5661 ل   2020 يوليو   8 بتاريخ 
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بتاريخ 10 أكتوبر 2018 )الصفحة 14208( الخاصة باإلعالنات القانونية 

لالقضائية لاإلدارية  لاملعلن أنه من املنفعة العامة تزليد دلالير جماعة 

بجماعة الثاني  الحسن  سد  من  انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء   ايتزر 

15421إتزر .........................................................................................................
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إعالنست)قسن2ن01)لقضسل01)لإد ري0

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم لالسلطات املسندة إليهم.
لال تتحمل اإلدارة أية مسؤللية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.))-))إعالنست)قسن2ن01

شرك0)بنهر ز)كسر
تأسيس شركة

تم   ،2021 يونيو   14 بتاريخ 
مسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

محدلدة لحات املواصفات التالية :
التسمية : بنهراز كار.

: كراء حصريا السيارات  املوضوع 
بدلن سائق.

املقر االجتماعي : حي الدالية عمارة 
أ الطابق االلل رقم 22 تيفلت.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
االنجاز النهائي.

 500.000  : االجتماعي  الراسمال 
من  سهم   5000 الى  مقسمة  درهم 
100 درهم للسهم 2500 سهم لفائدة 

الشريك عبد هللا قطبان.
2500 سهم لفائدة الشريك أنس 

قطبان.
أنس  طرف  من  الشركة  تسيير 

قطبان ملدة زمنية غير محددة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

.180
1 P

 STE  GENERALE
 D’EMBALLAGE DE BUREAU

ET INFORMATIQUE
SARL

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
2021، لهب السيد  فاتح ل27 أبريل 
محمد نجيب بنمخلوفة 4000 حصة 
الحصص  مجموع  من  اجتماعية 
 : املسماة  الشركة  في  يمتلكها  التي 
  GENERALE D’EMBALLAGE DE

 ،  BUREAU ET INFORMATIQUE
راسمالها  مسؤللية،  محدلدة  شركة 
مقرها  لالكائن  درهم   4.000.000
كلم  بالدارالبيضاء،  االجتماعي 
عين  الشفشالني،  شارع   11.500
بن  ابراهيم  السيد  لفائدة  السبع، 

مخلوف.
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الغير العادي للشركة، املنعقد بتاريخ 

10 ماي 2021، تقرر ما يلي :
املصادقة على عقد الهبة املذكور 

أعاله.
تعديل الفصلين 6 ل7 من القانون 

األسا�ضي للشركة.
أسا�ضي  قانون  على  املصادقة 
التي  التعديالت  جميع  يشمل  جديد 

لحقت بالشركة.
السيدة  الشريكة  اسم  مطابقة 

رجاء بنجلون تويمي.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يونيو   30 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 784868.
لالستخالص لالنشر

2 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE
EL BAGHDADIA

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 21 بتاريخ  املنعقد  العادي،  الغير 
الشركة  شركاء  قرر   ،2021 يونيو 
املدينة العقارية البغدادية، راسمالها 
مقرها  لالكائن  درهم   100.000
شارع   52 بالدارالبيضاء،  االجتماعي 

عبد املومن، اقامة املنار ما يلي :
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة  الى  عقارية  مدنية  شركة  من 
تحمل  محدلدة  مسؤللية  حات 
البغدادية«  العقارية  »الشركة  اسم 
ش.م.م. دلن احداث شخص معنوي 

جديد.
عبد  أديب  السيدين  استقالة 
السالمي  لعبدلل  الياسين  الحميد 

من مهامهما كمسيرين للشركة.
عبد  أديب  سالم  السيدين  تعيين 
السالمي  لعبدلل  الياسين  الحميد 
للشركة  محدلدة  غير  ملدة  كمسيرين 

حات املسؤللية املحدلدة.
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة حات املسؤللية املحدلدة.
السيد  الشريك  اسم  مطابقة 

أديب عبد الحميد الياسين.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يونيو   30 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2021، تحت رقم 784802.
لالستخالص لالنشر

3 P

STE OLYMPE INDUSTRIES
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 زنقة الركرلا 
RDC بلفيدير الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 217389
تعديالت في القانون األسا�ضي

للشركة  العام  الجمع  بمقت�ضى 
املنعقد بتاريخ 16 يونيو 2021  تم  :

الى  للشركة  التجاري  نشاط  زيادة 
مكافحة  لأنظمة  سيارات  مستورد 

الحريق.

القانون  من   3 الفصل  تغيير 

األسا�ضي تبعا لذلك.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

يونيو   16 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 782848.
مقتطف من أجل النشر

املتصرف

4 P

مكتب االستاح امحمد لحلو

موثق

مقر : 122 شارع القوات املساعدة حي 

السدري بورنازيل ابن مسيك سيدي عثمان 

الدارالبيضاء

الهاتف : 05.22.70.89.48/05.22.70.89.47

الفاكس : 05.22.70.89.25

STE  HAKIMI BUILDING
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى  

موثق  لحلو  امحمد  االستاح 

بالدارالبيضاء بتاريخ 2 يونيو 2021، 

لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

حات املسؤللية املحدلدة حات شريك 

الوحيد حات املميزات التالية :

بيلدينك  حاكمي   : التسمية 

ش.م.م. حات الشريك الوحيد.

جميع  انجاز   : الهدف  مختصر 

انواعها  بكل  العقارية  العمليات 

التجزئة  عمليات  لخصوصا 

لالتقسيم لالبناء لفائدتها أل من أجل 

العقارات  لكل  الكراء  أل  البيع  اعادة 

املعدة السكنى لاالنشطة التجارية أل 

الصناعية لغيرها.
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املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
االجتماعي في الدارالبيضاء 265 شارع 
الزرقطوني الطابق التاسع الرقم 92.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 
بالسجل التجاري.

درهم   1.500.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   15.000 الى  مقسم 
100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 
بالكامل بواسطة حصة عينية مكونة 
متر   549 مساحتها  عارية  أرض  من 
مربع مقدمة من طرف مالكها السيد 

عادل حاكمي.
االدارة : يدير الشركة السيد عادل 

حاكمي ملدة غير محدلدة.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يونيو   23 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 783841.
مقتطف للنشر 

االستاح امحمد لحلو

5 P

ديوان االستاح حاتم لحلو
موثق بالدارالبيضاء

زالية زنقة البشير االبراهيمي لشارع املقالمة 
اقامة شيماء عمارة F الطابق السفلي 

الهاتف : 05.22.54.00.87
05.22.54.00.82

الفاكس : 05.22.54.00.89

STE LARA INVEST
 شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 

زالية زنقة البشير االبراهيمي، اقامة 
شرف ج 3، الطابق الرابع، الشقة 

رقم 12، الجيرلند مقيمة عند 
ديجيدلم

السجل التجاري رقم : 508295
تأسيس شركة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
املوثق  لحلو  حاتم  االستاح 
يونيو  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 
املسماة  الشركة  تأسيس  تم   ،2021
»الرا انفيست« شركة حات املسؤللية 

املحدلدة خصائصها كالتالي :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

»الرا انفيست«.

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة.

بجميع  شراء   : االجتماعي  الهدف 
االمالك  لجميع  القانونية  الوسائل 
التي  ال  املبنية،  العارية،  العقارية، 

عليها بنايات قابلة للهدم.
العقارات،  جميع  لانشاء  بناء 
بجميع  القيام  االحتياجات،  لجميع 
التغيير  التجميل،  البناء،  اشغال 

لغيرها.
االنعاش العقاري بجميع اشكاله.

لجميع  العارية  االرا�ضي  تعمير 
حلك  في  بما  التجزئة،  عمليات 
 للمباني السكنية ال التجارية، املهنية

ال االدارية.
عن  الشركة  اصول  تشغيل 
القسمة،  املبادلة،  البيع،  طريق 
االيجار بجميع اشكاله ال االستعمال 

الشخ�ضي للتجزئات لاملباني.
تنمية لتقسيم لتجزئة االرا�ضي في 

املناطق الحضرية لالقرلية.
تدبير محفظة االصول العقارية.

التجارية  بالجملة،  لالشراء  البيع 
التصدير طريق  عن  سواء   عامة 

ال االستيراد.
لتحقيق  العمليات  جميع  تنفيذ 
هذا الغرض على النحو املحدد،  اخذ 
بمساهمات  املشاركة  ال  االهتمام 
جزئية، لعمليات الدمج، االشتراك ال 
قائمة  شركة  اية  في  العقارات،  شراء 
غرض  للها  انشاؤها  يجري  التي  ال 

مماثل ال حات صلة.
جعل جميع املساهمات املباشرة ال 
غير املباشرة عن طريق شراء حصص 
عمولة،  مصلحة،  ال  اجتماعية 
ال  الشركات  تأسيس  في  باالشتراك 
اموالها، شراء كل عقار  زيادة رؤلس 
على الشياع ال غيره سواء كانت مالية 

ال عقارية.
العمليات  جميع  عامة  لبصفة 
العقارية  لاملنقولة  املالية  التجارية 
غير  ال  مباشرة  بصفة  املرتبطة 
مباشرة، كليا ال جزئيا، الحد االهداف 
ال حات  كائن مماثلة  اي  ال  املحددة، 

الصلة.

كائن   : االجتماعي  املقر 
البشير  زنقة  بالدارالبيضاء، 
االبراهيمي، اقامة شرف ج 3، الطابق 
الجيرلند،   ،12 رقم  الشقة  الرابع، 

مقيمة عند ديجيدلم.
الشركة  مدة   : االجتماعية  املدة 
محددة في 99 سنة ابتداء من تسجيل 
الشركة في السجل التجاري باستثناء 
املسبق  الحل  ال  التمديد  حاالت 
لالقانون  للقانون  طبقا  املحدد 

التأسي�ضي.
راسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000 في  محدد  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 على  مقسم 
كلها  للواحدة،  درهم   100 فئة  من 
مجموع  من  لمحررة  نقدا  مكتتبة 

االكتتاب.
على  مقسم  االجتماعي  الراسمال 

الشكل التالي :
 16.000  ... العلمي  سعاد  السيدة 

درهما.
 .... لحمام�ضي  محسن  السيد 

6.000 درهما.
 6.000  .... لحمام�ضي  السيد علي 

درهما.
 .... لحمام�ضي  اسماعيل  السيد 

6.000 درهما.
 ... لحمام�ضي  مريم  االنسة 

60.000 درهما.
االنسة زينة الرحموني ... 20.000 

درهما.
االنسة ليلى الرحموني .... 20.000 

درهما.
االنسة رانيا الرحموني .... 20.000 

درهما.
املجموع ...... 100.000 درهما.

السنة  تبدأ   : االجتماعية  السنة 
في  يناير لتنتهي  االجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : لقد عين لتسيير الشركة 

ملدة غير محددة كل من :
السيد محسن لحمام�ضي الحامل 

.BK5968 : لبطاقة الوطنية رقم
الحامل  الرحموني  محمد  السيد 

.B369160 لبطاقة الوطنية رقم
املسيرين  الحد  منفصل  بامضاء 

املعينين.

يخص  فيما  ملزمة  الشركة  تكون 
التصرفية  لاعمالها  االدارية  اعمالها 
عن  القرلض  عمليات  لكذلك 
البنوك  من  مبالغ   تحصيل  طريق 
من  غيرها  ال  املالية  لاملؤسسات 
املعنويين،  ال  الطبيعيين  االشخاص 
التبادل،  البيع،  الشراء،  عقود  ابرام 
القسمة، لممارسة حق االفضلية ال 
املباني  ال  املنقوالت  لجميع  االستباق 
بتوقيع  غيره،  ال  الرهن  االجتماعية، 
اعاله  املذكورين  املسيرين  احد 

بامضاء منفصل.
االرباح : بعد اقتطاع 5 % لتكوين 
يتم  الفائض  االحتياطي  االدخار 

توزيعه تبعا لقرار الشركاء.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بوالية  التجارية  للمحكمة  الضبط 
الدارالبيضاء الكبرى بتاريخ 23 يونيو 

2021، تحت رقم 784025.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 23 بتاريخ  املحكمة  بنفس  التجاري 

يونيو 2021، تحت رقم 508295.
ملخص قصد النشر

االستاح حاتم لحلو 

املوثق

6 P

ائتمانية سوفيكاس

ش.م.م

STE SOFIGAS 

 SARL

STE MST SYSTEMES
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
لضع  تم  حيث   ،2021 يونيو   3
محدلدة  لشركة  التأسي�ضي  القانون 
الوحيد،  الشريك  حات  املسؤللية 

ش.م.م.ش.ل مميزاتها كالتالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
الشريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

الوحيد ، ش.م.م.ش.ل.
.STE MST SYSTEMES : التسمية

معذات  بيع   : االجتماعي  الهدف 
بالجملة،  لاالتصاالت  املعلومات 

التجارة العامة.
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املقر االجتماعي : رقم 30 شقة رقم 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

الى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

السيد الحمدالي سفيان .. 1000 

حصة.
الحمدالي  السيد   : التسيير 

سفيان يعتبر املسير الوحيد للشركة 

ملدة غير محدلدة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 115633، بتاريخ 22 يونيو 

.2021
سوفيكاس

7 P

ائتمانية سوفيكاس

ش.م.م

STE SOFIGAS 

 SARL

STE TWO  Z PRO
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع  تم  حيث   ،2021 يونيو   14

محدلدة  لشركة  التأسي�ضي  القانون 

الوحيد،  الشريك  حات  املسؤللية 

ش.م.م.ش.ل مميزاتها كالتالي :

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

الشريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

الوحيد ، ش.م.م.ش.ل.

.STE TWO Z PRO : التسمية

سلع  سمسرة   : االجتماعي  الهدف 

تشغيلية بالجملة.
املقر االجتماعي : رقم 30 شقة رقم 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

الى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

السيدة زينب زهير  .. 1000 حصة.

يوسف  زهير  السيد   : التسيير 

يعتبر املسير الوحيد للشركة ملدة غير 

محدلدة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 115817، بتاريخ 29 يونيو 

.2021
سوفيكاس

8 P

STE INVEST SHORE
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة   ،  INVEST SHORE شركة 

الشريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

حات   2021 يونيو   9 بتاريخ  الوحيد، 

املميزات التالية :

اجهزة  صيانة  في  مقالل 

االعالميات.

االشغال املتنوعة.

من  مكون  الشركة  راسمال 

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 ... السابكي  الرحيم  عبد  السيد 

1000 حصة.

السيد  طرف  من  مسيرة  الشركة 

اليزيد السابكي.

سنة   99 في  محددة  الشركة  مدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابتداء من 

التجاري.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 153171.
9 P

 STE GHITA ALAMI
 ARCHITECTE

شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط
تم  عرفي  عقد  بموجب 
 GHITA ALAMI شركة  تأسيس 
محدلدة  شركة   ،  ARCHITECTE
الوحيد،  الشريك  حات  املسؤللية 
املميزات  حات   2021 يونيو   9 بتاريخ 

التالية :
مهندسة معمارية.

من  مكون  الشركة  راسمال 
 1000 الى  مقسم  درهم    100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
 ............. العلمي  غيثة  السيدة 

1000 حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيدة 

غيثة العلمي.
سنة   99 في  محددة  الشركة  مدة 
السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابتداء من 

التجاري.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 153173.
10 P

 STE BOUDIRSOUSS
TRAVAUX

شركة حات مسؤللية محدلدة
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 11 يونيو 
2021، تم لضع قوانين الشركة حات  

املميزات التالية :
 BOUDIRSOUSS  : التسمية 

.TRAVAUX

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة.

الصباغة  اشغال   : املوضوع 
الخشب  لنجارة  لالترصيص 
للصدأ  املقالم  لالفوالح  لاالملنيوم 

.PVC لنجارة
لاالنشاءات  النجارة  أشغال 
التصنيع  التلحيم،  املعدنية، 

امليكانيكي، الخراطة.
الهندسة  اشغال  البناء،  اشغال 

املدنية لجميع االشغال العامة.
لالشبكات  الطرق  اشغال 

املختلفة.
لالصرف  العامة  الحفر  اشغال 

الصحي.
تزليد  شبكات  لانشاء  تصميم 
الكهرباء  لشبكات   AEP الشرب  مياه 

لالهاتف.
لتجهيزها،  لتطويرها  االبار  حفر 

اعمال لخدمات متنوعة .. الخ.
الوفاق  تجزئة   : الرئي�ضي  املقر 

مجموعة D  رقم 1666 العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
محمد ايت بودير .... 500 حصة.

جمال السو�ضي ..... 500 حصة.
طرف  من  الشركة  تسير   : االدارة 

محمد ايت بودير.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يونيو   30 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  لتم   2021/2028
رقم  التحليلي  رقم  تحت  التجاري 

.37287
11 P

STE  B&L
شرك0)ح ت)مبؤل 01)محدلدة

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 22 يونيو 
2021، تم لضع قوانين الشركة حات  

املميزات التالية :
.B & L : التسمية
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حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

املوضوع : تصدير جميع املنتوجات 

البحرية، طازجة، مجمدة، حية.

تجميد،  معالجة،  بيع،  شراء، 

توزيع،  نقل،  حفظ،  ايداع،  تخزين، 

الطازجة  االسماك  لتصدير  تسويق 

املدخنة  املجمدة،  املبردة،  املعالجة، 

ال املعلبة لاملحار لالقشريات لجميع 

املنتوجات البحرية لمشتقاتها محليا 

لفي الخارج.

االحياء  لتربية  االسماك  تربية 

املائية.

تجارة االسماك.

انشاء لتشغيل اي لحدة ملعالجة 

لتعبئتها  البحرية  املاكوالت  جميع 

لتحويلها لتجميدها لحفظها.

زراعي  منتوج  اي  لانتاج  تجارة 

الغذائي لزراعي.

لجميع  اشكاله  بجميع  النقل 

الخ  املبرد  لالنقل  البحرية  املنتوجات 

...

املقر الرئي�ضي : لدادية السالم رقم 

29 بوجدلر.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :

محمد بنسليمان .... 500 حصة.

 500  ..... السماللي  املحفوظ 

حصة.

من  الشركة  تسير   : االدارة 

لاملحفوظ  بنسليمان  محمد  طرف 

السماللي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  لتم   2021/2155

رقم  التحليلي  رقم  تحت  التجاري 

.37359

12 P

STE IDELARJE PRESTIGE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمدينة  لمسجل   ،2021 ماي   31

 ،2021 يونيو  فاتح  بتاريخ  اكادير 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محددة  لحيد  بشريك  محدلدة 

العناصر كما يلي :

 STE IDELARJE  : التسمية 

.PRESTIGE SARL AU

 3 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

أكادير  الحدائق  اقامة   12 عمارة 
رياض سالم اكادير.

التجهيزات  بيع لصناعة   : الغرض 

املنزلية.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

املسير : الحسين ادالعرج.
100.000 درهم مقسم   : راسمال 

الى 1000 حصة بما قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة كما يلي :

 1000  .. ادالعرج  الحسين  السيد 

حصة.

: من  املالية  ال  السنة االجتماعية 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

 100767 التجارية باكادير تحت رقم 

بتاريخ 2 يوليو 2021.

13 P

شرك0)فردوف)كسر
SARL AU

العامة  الجمعية  قرار  بمقت�ضى 

الغير العادية املنعقدة يوم 28 يونيو 

 VERDIV CARS SARL 2021 لشركة

AU لمقرها االجتماعي لكار حي امللعب 
رباط الخير صفرل.

قبل  للشركة  النهائية  التصفية 

الانها.

سلوقيا  عمر  السيد  تعيين 

لتصفية الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
 1153 رقم  تحت  بصفرل  االبتدائية 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.
14 P

شرك0)كريسن)وحك1م
SARL AU

العامة  الجمعية  قرار  بمقت�ضى 
الغير العادية املنعقدة يوم 28 يونيو 
 CARRIERE LEHQIM شركة   2021
SARL AU لمقرها االجتماعي لكار حي 

امللعب رباط الخير صفرل.
قبل  للشركة  النهائية  التصفية 

الانها.
اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

الجوزي  لتصفية الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بصفرل تحت رقم 11520 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.
15 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

 STE PADDLE BATTLE
SARL

االستثنائي  العام  الجمع  بمحضر 
بتاريخ 13 أبريل 2021، قرر الشركاء 
تغيير املقر االجتماعي الى تمارة، شركة 

حات الخصائص التالية :
.PADDLE BATTLE : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤللية محدلدة.

ممون   : االجتماعي  الهدف 
الحفالت )الطبخ لتوزيع الطعام(.

لالتركيب  مختلفة  أشغال  مقالل 
الكهربائي.

راسمال الشركة : 100.000 درهم 
مجزئة الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة املالية : من فاتح يناير الى 31 
السنة  ماعدى  سنة  كل  من  ديسمبر 

االللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : تمارة متجر رقم 

66 تقع ب 22 تجزئة الالد مطاع.

السادة  الشركة  يسير   : التسيير 
يوسف  لالشكري  سليمان  العراي�ضي 
الشركة  لتمثل  محددة  غير  ملدة 

قانونيا بالتوقيع املشترك للمسيرين.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتمارة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133639
االشارة لالنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

16 P

شرك0)  لمر ن) و ل2ب
شركة مساهمة

راسمالها : 13.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع محمد 

السادس قرب مقر جهة العيون 
الساقية الحمراء

بناءا على محضر الجمعية العامة 
في  املنعقدة  لاالستثنائية  العادية 
املساهمين  فان   ،2020 يونيو  فاتح 
قررلا  قد  الجنوب،  العمران  بشركة 
األساسية  االنظمة  مشرلع  تحيين 
  ،1 رقم  املواد  شمل  الذي  للشركة، 

8، 1، 15، 19، 26 ل33.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 مارس   19 بتاريخ 

.855/2021
17 P

STE COSTEX
SARL

رأسمالها : 2.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : طنجة، تجزئة 

املجد، رقم 845
س ت : 75705

تحويل املقر االجتماعي
الجمع  محضر  قرارات  بموجب 
املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العام 
 2021 فبراير   23 بتاريخ  بطنجة 
ح  ش  »كوسطيكس  املسماة  لشركة 
درهم،   2.000.000 رأسمالها  م«  م 
تجزئة  بطنجة،  االجتماعي  مقرها 

املجد رقم 845، تقرر ما يلي :
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املقر  تحويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  االجتماعي 

الجديد  العنوان  إلى  أعاله  املذكور 

املنطقة  طنجة،  كاآلتي  أصبح  لالذي 
طريق   ،12 رقم   ،1 املمر  الصناعية، 

تطوان.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يونيو   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021، تحت رقم 243974.

18 P

PICA PHOTO DESIGN
ش م م

رأسمالها : 60.000.000 درهم
رقم السجل التجاري : 47301

املقر االجتماعي : 115 شارع سيدي 

محمد بن عبد هللا - طنجة

القرارات  محضر  من  يستفاد 

 PICA شركة  لشركاء  االستثنائية 

محدلدة  شركة   PHOTO DESIGN

 ،2021 31 ماي  املسؤللية، املؤرخ في 

أن هذه األخيرة قررت ما يلي :

ابتداء من  للشركة  املبكر  الفسخ 

تاريخ 31 ماي 2021 لتصفيتها بشكل 

لدي.

سوزان  الكساندرا  السيدة  تعيين 

 ALEXANDRA غوبو  اليزابيت 

 SUZANNE ELIZABETH GUYOT

املدة،  تحديد  دلن  مصفية  بصفتها 

اإلمام  شارع   25 بطنجة،  الساكنة 

الجنسية،  الفرنسية  مالك، مرشان، 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحاملة 

تم  التي  الشركة  مسيرة   K009158C

صالحيات  بموجبه  لمنحها  فسخها 

بعمليات  للقيام  قيد  دلن  شاملة 

املنصوص  للشرلط  لفقا  التصفية 

لالنظام  القانون  ضمن  عليها 

األسا�ضي.

تحديد مقر التصفية بطنجة 115 

شارع سيدي محمد بن عبد هللا.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 
لطنجة بتاريخ 22 يونيو 2021، تحت 

رقم 5787.
19 P

 AGRO INDUSTRY
INGREDIENTS

شركة حات مسؤللية محدلدة
حات شريك لحيد

رأسمالها : 500.000 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة النصر 

القطاع 25 رقم 292 ألالد صالح، 
جماعة ألالد صالح النواصر،

الدار البيضاء
تحويل املقر االجتماعي

تحديث النظام األسا�ضي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
االستثنائي بتاريخ 10 ماي 2021، قد 

تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة :

 146 رقم   20 زنقة  الفتح  حي  من 
عين الشق، الدار البيضاء.

25 رقم  إلى تجزئة النصر القطاع 
292 ألالد صالح جماعة ألالد صالح 

النواصر، الدار البيضاء.
للشركة  األسا�ضي  النظام  تحديث 
قانون  من   4 الفصل  تعديل  بعد 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 يونيو   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 784329.
20 P

STE BOUKALLABA
EL KIWAR LOCATION

SARL
شهر مستخرج من النظام األسا�ضي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم   2021 ماي   24 بتاريخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 STE BOUKALLABA EL KIWAR
الشكل  على   LOCATION SARL

التالي :

 STE  : الشركة  تسمية 

 BOUKALLABA EL KIWAR

.LOCATION SARL

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

غرض الشركة : كراء السيارات.
املقر االجتماعي : زنقة 05 رقم 05 

حي املنار بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

لكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوانين  لالكل لفقا  التمديد  حاالت 

السارية املفعول.
راس مال الشركة : تم تحديد رأس 

تم  درهم   100.000 في  الشركة  مال 

تقديمها نقدا.

بوقالبة عمر 100.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

عمر،  بوقالبة  السيد   : الشركاء 

بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1994 أبريل   16

 ،172799 رقم  الوطنية  التعريف 
رقم   340 زنقة  املقالمة  بحي  القاطن 

81 بركان شريك لحيد في الشركة.

مغربي  مصطفى  الحبيب  السيد 

فبراير   9 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   1995

القاطن   165994 فا  رقم  الوطنية 

بمركز تزاياست بوغريبة بركان مسير 

غير شريك في الشركة.

لتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

مصطفى  الحبيب  السيد  بإمضاء 

مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 9 فبراير 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1995

القاطن   ،165994 فا  رقم  الوطنية 

بمركز تزاياست بوغريبة بركان مسير 

باملسائل  يتعلق  ما  في كل  غير شريك 

القانونية لالالدارية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

ببركان  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   ،2021 9 يونيو  بتاريخ 

.2021/339

21 P

STE DECHET MENAGERS
SARL AU

شهر مستخرج من النظام األسا�ضي
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 فبراير   5
حات املسؤللية املحدلدة حات شريك 

لحيد.
على الشكل التالي :

 STE DECHET  : الشركة  تسمية 
.MENAGERS SARL AU

حات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد.
في  النفايات  نقل   : الشركة  غرض 

املنزل.
 5 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
بئر  زنقة  الثالث  الطابق   76 البناية 

أنزران حي الحسني بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
لكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
للقوانين  لالكل لفقا  التمديد  حاالت 

السارية املفعول.
رأس مال الشركة : تم تحديد راس 
تم  درهم   100.000 في  الشركة  مال 

تقديمها نقدا.
 100.000 دحو  ايوب  السيد 

درهم.
املجموع : 100.000 درهم.

الشريك الوحيد :
مغربي  دحو،  أيوب  السيد 
سبتمبر   10 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1994
القاطن   ،FA164735 رقم  الوطنية 
حي  لهبيل  البكاي  مبارك  بمدرسة 
الوفاق سيدي سليمان بركان شريك 

لمسير لحيد في الشركة.
لتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
كل في  دحو،  أيوب  السيد   بإمضاء 

ما يتعلق باملسائل القانونية لاإلدارية 
لاملالية للشركة لما عدا حلك.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
تحت   ،2021 يونيو   9 بتاريخ  ببركان 

رقم 2021/337.
22 P
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BOOT COOFFE
سجل تجاري بالرباط رقم 148315
املقر االجتماعي 21 ساحة أبو بكر 

الصديق الشقة رقم 8 أكدال، 
الرباط
تعديل

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح يوليو 
2021 لشركة بوت كوفي شركة حات 
الوحيد،  للشريك  مسؤللية محدلدة 

تقرر ما يلي :
إلى  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
نقدي  بإسهام  درهم   100.000 مبلغ 
لذلك  لتبعا  درهم   200.000 لقدره 
من  جديدة  حصة   1000 إحداث  تم 
فئة 100 درهم للحصة الواحدة كلها 
تعود للشريك الوحيد السيد فيصل 

باكثير.
لتبعا لذلك فقد تم تغيير الفصول 
6 ل7 من القوانين التنظيمية للشركة.

املصادقة على القوانين التنظيمية 
اخر  تضم  لالتي  للشركة  املستحدثة 

التعديالت املذكورة أعاله.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

.115960
22P مكرر

STE RAMJAN SUPER TRANS
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�ضي
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
20 ماي 2021 تم تأسيس شركة حات 
 STE RAMJAN املحدلدة  املسؤللية 

.SUPER TRANS SARL
 STE RAMJAN SUPER : التسمية

.TRANS SARL
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
البضائع  نقل   : الشركة  غرض 
لحساب الغير لطنيا لدلليا، استيراد، 

تصدير، لكيل الشحن.
السعيدية  زنقة   : االجتماعي  املقر 

رقم 24 حي السالم بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

لكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوانين  لالكل لفقا  التمديد  حاالت 

السارية املفعول.

رأس مال الشركة : تم تحديد رأس 

تم  درهم   100.000 في  الشركة  مال 

تقديمها نقدا :

مصطفى كندلزي 50.000 درهم.

ستي جواد 50.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

مصطفى  السيد   : الشركاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  كندلزي، 

الحامل   ،1975 مارس   20 بتاريخ 

رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

زنقة   42 برقم  القاطن   ،71851 فا 

القصر الكبير حي القدس بركان مسير 

غير شريك في الشركة.

مغربي  جواد،  ستي  السيد 

ماي   2 بتاريخ  مزداد  الجنسية 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،1976

64151، القاطن بزنقة  الوطنية رقم 

سيدي  الهنا  حي   24 رقم  الياسمين 

سليمان بركان شريك في الشركة.

لتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

كندلزي  مصطفى  السيد  بإمضاء 

 20 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1975 مارس 

 ،71851 فا  رقم  الوطنية  التعريف 

القاطن برقم 42 زنقة القصر الكبير 

يتعلق  ما  كل  في  بركان  القدس  حي 

باملسائل القانونية لالالدارية لاملالية 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

ببركان  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   ،2021 26 ماي  بتاريخ 

.291/2021

23 P

GOLDEN CORPORATION
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

 C املقر االجتماعي : حي الرحمة قطاع
رقم 844 سال

تعديل
الغير  العام  الجمع  بمقت�ضى 
أبريل   6 بتاريخ  املنعقد  العادي 
 GOLDEN 2021، قرر شركاء شركة
العنوان  تحت   CORPORATION
 844 رقم   C قطاع  الرحمة  حي  التالي 

سال، ما يلي :
يقرر   : االجتماعي  املقر  تحويل 
املقر  من  املقر  تحويل  العام  الجمع 
الطوقان،  زنقة   257 رقم  القديم 
حي  الجديد  املقر  إلى  سال  كريمة  حي 

الرحمة قطاع C رقم 844 سال.
حذف النشاط : يقرر الجمع العام 

حذف النشاط : مكتب الدراسة.
 : االجتماعي  النشاط  في  الزيادة 
يقرر الجمع العام الزيادة في النشاط 

االجتماعي :
األشغال املختلفة لالبناء.

التجارة.
مكتب للدراسة.

للشركة  القانوني  الوضع  تم 
حسب الفصل 5.96.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال في 24 يونيو 

2021، تحت رقم 36941.
23P مكرر

STE TABLE ORANGE
SARL

شهر مستخرج من النظام األسا�ضي
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يناير   27
 STE TABLE حات املسؤللية املحدلدة

.ORANGE SARL
على الشكل التالي :

 STE TABLE  : الشركة  تسمية 
.ORANGE SARL

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

غرض الشركة : مقهى، بيتزيريا.
املقر االجتماعي : زنقة طنجة رقم 

16 حي الحسني بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�ضى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

لكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

للقوانين  لالكل لفقا  التمديد  حاالت 

السارية املفعول.
رأس مال الشركة : تم تحديد راس 

تم  درهم   100.000 في  الشركة  مال 

تقديمها نقدا :

 50.000 ماضران  املجيد  عبد 

درهم.

 50.000 ماضران  الكريم  عبد 

درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

املجيد  عبد  السيد   : الشركاء 

مزداد  الجنسية،  مغربي  ماضران، 

الحامل   ،1957 ديسمبر   10 بتاريخ 

ف  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

عين  بتجزئةرميني  القاطن   109885

الدياب رقم 15 الدار البيضاء مسير 

لشريك في الشركة.

السيد عبد الكريم ماضران مغربي 

نوفمبر   27 بتاريخ  مزداد  الجنسية 

التعريف  لبطاقة  الحامل   1978

القاطن   67943 فأ  رقم  الوطنية 
الحسني  حي   90 رقم  الشهداء  بزنقة 

بركان مسير لشريك في الشركة.

لتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

ماضران  املجيد  عبد  السيد  بامضاء 

 10 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

لبطاقة  الحامل   1957 ديسمبر 

 ،109885 التعريف الوطنية رقم ف 

الدياب  عين  رميني  بتجزئة  القاطن 
رقم 15 الدار البيضاء.

ماضران،  الكريم  عبد  السيد 

 27 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،1978 نوفمبر 

 67943 فا  رقم  الوطنية  التعريف 
 90 رقم  الشهداء  بزنقة  القاطن 

يتعلق  ما  كل  في  بركان  الحسني  حي 

باملسائل القانونية لالالدارية لاملالية 

للشركة.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
ببركان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يونيو   9 بتاريخ 

.2021/340
24 P

SALAMUSTRAV
ش م م

الراسمال : 100.000 درهم
 C املقر االجتماعي : حي الرحمة قطاع

رقم 844 سال
التأسي�ضي  العام  الجمع  بمقت�ضى 
تم   ،2021 ماي   18 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

محدلدة باملميزات التالية :
شركة   : التسمية 

SALAMUSTRAV ش م م.
حات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤللية محدلدة.
املختلفة  األشغال   : الهدف 
املحالت  تنظيف  التجارة،  لالبناء، 

لاملخازن لالشقق.
املقر االجتماعي : حي الرحمة قطاع 

C رقم 844 سال.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
100.000 درهم، مقسمة على 1000 
للواحدة  درهم   100 بقيمة  حصة 

موزعة على الشكل التالي :
حميد السالهمي 500 حصة.

 500 حمو  بن  ايت  املصطفى 
حصة.

املجموع : 1000 حصة.
مهمة  أسندت   : التسيير 
اسالهمي  حميد  السيد  الى  التسيير 
لشركة  محدلدة  غير  ملدة  كمسير 

.SALAMUSTRAV
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 05.96.
الشركة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  لالستثمار  الجهوي  باملركز 
الرقم  تحت   ،2021 يونيو   28 في 

.36956
24P مكرر

STE NORD EST OUVRAGES
SARL AU

مستخرج من الجمع العام 
االستثنائي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الشريك  قرر   ،2021 يناير   4 بتاريخ 
 STE NORD EST لشركة  الوحيد 
راسمالها   ،OUVRAGES SARL AU
90.000 درهم، على تغيير فصول من 
القانون األسا�ضي للشركة لحلك على 

الشكل التالي :
السيد  من  حصة   900 بيع  تم 
الجنسية  مغربي  مصطفى  ركراكي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 81 بالرقم  القاطن   ،G86085 رقم 
بركان  الداخلة  مكرر بالص جدة حي 
إلى السيد الحسيني محمد نور مغربي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 
القاطن   ،196169 فا  رقم  الوطنة 
املنصور حي  يعقوب  زنقة   52 بالرقم 

الحسني بركان.
من  فصول  تغيير  تم  لبذلك 
تماشيا  للشركة  األسا�ضي  القانون 
مع عملية بيع الحصص على الشكل 

التالي :
الفصل السادس الحصص :

نور  محمد  الحسيني  السيد 

90.000 درهم.
املجموع : 90.000 درهم.

مال  رأس   : السابع  الفصل 
الشركة.

في  محدد  الشركة  مال  رأس 
90.000 درهم مقسم إلى 900 حصة 
الشكل  على  موزعة  درهم   100 من 

التالي :
 900 نور  محمد  الحسيني  السيد 

حصة.
املجموع 900 حصة.

املقر الرئي�ضي للشركة.
للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير  تم 
من الرقم 81 زنقة بشار حي الداخلة 
العمارة   : اآلتي  العنوان  إلى  بركان 
رقم  الخامس  محمد  بشارع  الكائنة 

122 الحي الحسني، بركان.

الكائنة  العمارة   : الرئي�ضي  املقر 
بشارع محمد الخامس رقم 122 الحي 

الحسني بركان.
السيد  حذف  تم  لقد   : التسيير 
الجنسية  مغربي  مصطفى  ركراكي 
الحال لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
مكرر   81 بالرقم  القاطن   ،G86085
من  بركان  الداخلة  حي  جدة  بالص 
مهمة التسيير لتعيين السيد الحسيني 
الحامل  الجنسية  نور، مغربي  محمد 
فا  رقم  الوطنية  لبطاقةالتعريف 
زنقة   52 بالرقم  القاطن   ،196169
بركان  الحسني  حي  املنصور  يعقوب 

كمسير لشريك لحيد للشركة.
بإمضاء  لتلزم  الشركة  تسير 
مغربي  نور  محمد  الحسيني  السيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 
القاطن   ،196169 فا  رقم  الوطنية 
املنصور حي  يعقوب  زنقة   52 بالرقم 

الحسني بركان.
في كل ما يتعلق باملسائل القانونية 
مسير  للشركة  لاملالية  لاإلدارية 

لشريك لحيد في الشركة.
اإليداع : تم بكتابة ضبط املحكمة 
ماي   21 بتاريخ  بركان  االبتدائية 

2021، تحت رقم 280/2021.
25 P

BETTY’S HOUSE
 SARL

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   ،2021 مارس   29 في  البيضاء 
للشركة  األسا�ضي  القانون  تحرير  
تتميز  لالتي  محدلدة  مسؤللية  حات 

بالخصائص التالية :
اسم الشركة : تحمل هذه الشركة 

.BETTY’S HOUSE SARL اسم
الهدف  إن   : الشركة  موضوع 
طرفها  من  مباشرة  للشركة  التجاري 

أل مساهمة منها هو :
الشعر  لتصفيف  التجميل  خبرة 

عبر التنقل إلى املنزل.
مواد  لجميع  بالتقسيط  البيع 

التجميل.

املدة : ينحصر عمر الشركة في 99 
سنة ابتداء من التأسيس النهائي,

مبلغ  في  يحدد   : الشركة  رأسمال 
100.000 درهم.

الشركاء : السيد مرخوص محسن 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE842922 رقم
السيدة : ابتسام الدالدي الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BK613436
كل  تمليك  تم   : الحصص 

الحصص للشركاء كما يلي :
 500 محسن  مرخوص  السيد 

حصة.
 500 الدالدي  ابتسام  السيدة 

حصة.
املجموع : 1000 حصة.

املسير : تم تعيين السيد مرخوص 
الدالدي  ابتسام  لالسيدة  محسن 
غير  ملدة  الشركة  لتحديد  كمسيرين 

محدلدة.
املقر  يكون   : االجتماعي  املقر 
البيضاء  بالدار  للشركة  االجتماعي 
الثالث  الطابق  يناير   11 شارع   ،81

رقم 3.
بفاتح  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
يناير لتنتهي في 31 ديسمبر لكل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
 ،2021 يونيو   10 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 782020.
25P مكرر

 STE SAFA ETA
AGRICULTURE 

ET TRAVAUX PUBLIC
SARL

شهر مستخرج من الجمع العام 
االستثنائي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمع  قرر   ،2021 ماي   24 بتاريخ 
 STE SAFA ETA لشركة  العام 
 AGRICULTURE ET TRAVAUX
 100.000 رأسمالها   PUBLIC SARL
القانون  تغيير فصول من  درهم على 
الشكل  على  لحلك  للشركة  األسا�ضي 

التالي :
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السيد  من  حصة   500 بيع  تم 

الجنسية،  مغربي  احبادل،  ايوب 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

ابن  بزنقة  القاطن   ،SZ17790 رقم 

الرلمي حي افراس زايو الناظور.

مغربي  زحوال  فؤاد  السيد  إلى 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 

بحي  القاطن   SZ14 رقم  الوطنية 

مرشال زايو الناظور.

من  فصول  تغيير  تم  لبذلك 

تماشيا  للشركة  األسا�ضي  القانون 

مع عملية بيع الحصص على الشكل 

التالي :

الفصل السادس الحصص :

 100.000 زحوال  فؤاد  السيد 

درهم.

املجموع : 100.000 درهم.

الفصل السابع راس مال الشركة :

إلى  درهم   100.000 في  محدد 

موزعة  درهم   100 من  حصة   1000

على الشكل التالي :

السيد فؤاد زحوال 1000 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

املقر الرئي�ضي للشركة :

تغيير  تم   : للشركة  الرئي�ضي  املقر 

زنقة  من  للشركة  الرئي�ضي  املقر 
الناظور  زايو  افراس  حي  املاء  رأس 

زايو  مرشال  حي   : اآلتي  العنوان  إلى 

الناظور.

املقر الرئي�ضي للشركة حي مرشال 

زايو الناظور.

السيد  حدف  تم  لقد   : التسيير 

الجنسية  مغربي  احبادل  ايوب 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

ابن  بزنقة  القاطن   ،SZ17790 رقم 

من  الناظور  زايو  افراس  حي  الرلمي 

مهمة التسيير.

لتعيين السيد فؤاد زحوال، مغربي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 

بحي  القاطن   ،SZ14 رقم  الوطنية 

مرشال زايو الناظور كمسيرل شريك 

لحيد للشركة.

تسير الشركة لتلزم بإمضاء السيد 

الجنسية،  مغربي  زحوال،  فؤاد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم SZ14، القاطن بحي مرشال زايو 

الناظور,

في كل ما يتعلق باملسائل القانونية 

مسير  للشركة  لاملالية  لاإلدارية 

لشريك لحيد في الشركة.

القانوني  الشكل  تغيير  تم  كما 

مسؤللية  حات  شركة  من   : للشركة 

مسؤللية  حات  شركة  إلى  محدلدة 

محدلدة حات شريك لحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالناظور  االبتدائية  باملحكمة  ضبط 

رقم  تحت   ،2021 يونيو   16 بتاريخ 

.2021/1307

26 P

OJ ADVISORY & ASSET
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم

نقل املقر اإلجتماعي
انعقد   2021 فبراير   15 بتاريخ 

لشركة  العادي  الغير  العام  الجمع 

 OJ ADVISORY & ASSET SARL

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة   AU

مقرها  درهما،   100.000 رأسمالها 

 571 رقم  ماتيس،  عمارة  اإلجتماعي 

السادس،  محمد  شارع  سوي�ضي، 

بلوك A الطاق الثاني، الرباط، حيث 

تمت املصادقة على ما يلي :

شارع  إلى  اإلجتماعي  املقر  نقل 

الطابق  الرياض،  محج  مركز  الثين، 

5، عمارة 7 ل8، حي الرياض، الرباط.

األسا�ضي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة لاملوافقة عليه.

السجل  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.115911

26P مكرر

 MOUTEA MORCHID
INDUSTRY

شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها : 3.000.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 10، زنقة زيد

 ابن الرفاعي، املعاريف
السجل التجاري : 425501

لفقا ملحضر الجمع العام العادي 
 2021 ماي   24 بتاربخ  لاإلستثنائي 
شركاء  قررت  الساعةالعاشرة،  على 
 MOUTEA MORCHID شركة 
املسؤللية  حات   INDUSTRY

املحدلدة ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  تخفيض 
2.250.000 درهم إللغاء األسهم التي 
لم يسددهاالشركاء ليصبح مجموعه 
 750.000 إلى  درهم   3.000.000 من 

درهم.
الجديد  التوزيع  من  التحقق 

لرأسمال الشركة.
الوحيد  الشريك  على  املوافقة 

الجديد للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة حات مسؤللية محدلدة إلى 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

الشريك لوحيد.
النظام  صياغة  لإعادة  تعديل 

األسا�ضي.
إلتمام  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط   كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 28 يونيو 2021 

تحت رقم 784430.
قصد النشر لاإلعالن

27 P

A& M LOG
شركة محدلدة املسؤللية حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 20.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 10 زنقة مو�ضى 
بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدارالبيضاء
السجل التجاري : 370327

القرارات  محضر  بحسب 
اإلستثنائية للشريك الوحيد بتاريخ 2 

ماي 2021، تقرر ما يلي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

العنوان التالي 49، زنقة أحمد بركات 

املعاريف   3 الرقم  األر�ضي،  الطابق 

الدارالبيضاء.

التالية  التجارية  األنشطة  إضافة 

الداخلية  العمارة  الشركة  هدف  إلى 

لالديكور لالتجارة اإللكترلنية.

تعديل النظام األسا�ضي.

إلتمام  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانوني.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 29 يونيو 2021 

تحت رقم 784617.
قصد النشر لاإلعالن

28 P

KLOTHS
شركة حات مسؤللية محدلدة  حات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 10 زنقة مو�ضى 

بن نصير، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدارالبيضاء

السجل التجاري : 419319

القرارات  محضر  بحسب 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  اإلستثنائية 

25 ماي 2021، تقرر ما يلي :

تحويل األسهم .

KLOTHS  تغيير إسم الشركة من

.AL ABRAR ADVISORY إلى

تغيير غرض الشركة.

شكيب  باستقالةالسيد  اإلعتراف 

زعري من مهامه كمسير للشركة.

مسيرا  بنيس  كميل  السيد  تعيين 

جديدا للشركة.

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

العنوان التالي 49، زنقة أحمد بركات 

املعاريف   3 الرقم  األر�ضي،  الطابق 

الدارالبيضاء.

تعديل النظام األسا�ضي.

إلتمام  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات  القانونية.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 23 يونيو 2021 

تحت رقم 784028.
قصد النشر لاإلعالن

29 P

TAJ SHOP
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
النظام  إنشاء  تم   2021 يونيو   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
النحو  على  لخصائصها  محدلدة، 

التالي :
.TAJ SHOP SARL : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة.

من  الغرض   : الشركة  هدف 
الشركة هو :

معجنات  لمواد  منتجات  تاجر 
لتاجر مخابز ملنتجات غذائية بالجملة 

لالتجزئة.
زنقة   3 رقم   : االجتماعي  املقر 
رقم  الجوية،  القاعدة  شارع  اغبيلة، 

1، سال.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء :
 500 جرمون  ايت  عادل  السيد 

حصة ؛
 500 الحضيكي  حمزة  السيد 

حصة.
عادل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ايت جرمون لالسيد حمزة الحضيكي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
لاملسجلة  بسال  االبتدائية  املحكمة 
 33991 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 24 يونيو 2021.
30 P

SONTAC
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
النظام  إنشاء  تم   2021 يونيو  فاتح 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
النحو  على  لخصائصها  محدلدة، 

التالي :
.SONTAC SARL : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة.

من  الغرض   : الشركة  هدف 
الشركة هو :

أشغال عامة لمختلفة.
املقر االجتماعي : رقم 226 تجزئة 
لعيايدة،  املجد،  سكتور  الوحدة، 

سال.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء :
 500 اخريبش  محمد  السيد 

حصة ؛
السيد فيصل الرالي 500 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد فيصل 
الرالي كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
لاملسجلة  بسال  االبتدائية  املحكمة 
 33993 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 24 يونيو 2021.
31 P

K.STRATEGY & PRODUCT
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  إنشاء  تم   ،2021 أبريل   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة بشريك لحيد :
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

 : القانونية  التسمية 
.K.STRATEGY & PRODUCT

التسيير : القلعي مريم.
املدة : 99 سنة.

تازكا،  49، زنقة   : املقر االجتماعي 
أكدال، الرباط.

الرأسمال : 100.000 درهم 1000 
حصة اجتماعية ثمن كل حصة 100 

درهم للشريك الوحيد مريم القلعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية الرباط.
رقم السجل التجاري : 153351.

32 P

AGOUDDAR SOLUTIONS
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 6 ماي 
األسا�ضي  القانون  إنشاء  تم   2021
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 

بشريك لحيد.
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.
 : القانونية  التسمية 

.AGOUDDAR SOLUTIONS
املدة : 99 سنة.

فال  إقامة   : االجتماعي  املقر 
سعيد   ،23 شقة   ،8 عمارة  فلوري، 

حجي، سال.
الرأسمال : 100.000 درهم 1000 
حصة اجتماعية ثمن كل حصة 100 
درهم للشريك الوحيد خالد اكوضار.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد خالد اكوضار.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية سال.

رقم السجل التجاري.
32P مكرر

ORIENT VISA
 شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات شريك لحيد
رأسمالها : 30.000 درهم

مقرها االجتماعي : 1 مكرر، زنقة 
أنوال، الطابق 2 رقم 6، لجدة

السجل التجاري : 34037
الوحيد  الشريك  لقرارات  لفقا 
لالثاني   2020 ماي   28 بتاريخ  األلل 

اتخاح  تم   2020 أكتوبر   6 بتاريخ 
القرار التالي :

 ORIENT VISA تغيير التسمية من
.VOSTOCHNYY SERVIS إلى

تحويل املقر االجتماعي.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بوجدة بتاريخ 7 يوليو 2020 
الثاني  لاإليداع   1337 رقم  تحت 
رقم  تحت   2020 ديسمبر   25 بتاريخ 

.3119
33 P

اكاكونتا

رقم 26 عمارة املستقبل، شارع ابن العربي، 

الحي الصناعي - أكادير

STE GREEN COTTAGE
SARL

الغير  العام  الجمع  بموجب  قرر 
مارس  فاتح  بتاريخ  املنعقد  العادي 

2017 ما يلي :
بيع حصص الشركة :

تم تفويت حصص :
 Mr.COMMISSAIRE السيد 

MICHEL 200 حصة ؛
 VASLIN JOSEPH السيد  إلى 

CHARLES MARCEL 200 حصة.
توزيع رأسمال الشركة :

الزيادة  بعد  االجتماعي  الرأسمال 
سيقسم كما يلي :

الزيادة  بعد  االجتماعي  الرأسمال 
سيقسم كما يلي :

 Mr JEAN MARIE
 PIOTROWSKI 1700 PARTS SOIT

.170.000 DHS
 Mr ANDRE JOSEPH GALON
.5540 PARTS SOIT 554.000 DHS

 Mr PIERRE HENRI GERMAIN
 BANZET 2040 PARTS SOIT

.204.000 DHS
 Mr JEAN LUQ ARSENS
 MAISE LANDAIS 5540 PARTS

SOIT 554.000 DHS
 Mr JOSEPH CHARLES
 MARCEL VASLIN 5780 PARTS

.SOIT 578.000 DHS
 Mr KAPPI FRANCIS ANTOINE
.4400 PARTS SOIT 440.000 DHS

 TOTAL 25.000 PARTS SOIT
.2.500.000 DHS
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تجديد القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 فبراير   24 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   98490

.22011

34 P

SG BOIS
S.A.R.L AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   2021 يونيو  فاتح  بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

.SG BOIS : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني

العود  نجارة   : االجتماعي  الهدف 

لأملنيوم.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

رقم  18، عمارة   : االجتماعي  املقر 

19، إقامة مورند، الصخيرات.

أحمد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

كرلري كمسير لشركة.
التجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

133581 بتاريخ 21 يونيو 2021.

35 P

MAHA SAKANE
S.A.R.L AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   2021 ماي   19 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

.MAHA SAKANE : التسمية

.SARL AU : الشكل القانوني

الهدف االجتماعي : منعش عقاري.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

الدهبية  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

73 الطابق السفلي، الصخيرات.

: تم تعيين السيد العربي  التسيير 

الهدلني كمسير لشركة.

التجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

133583 بتاريخ 21 يونيو 2021.

36 P

ASSURNET
شركة محدلدة املسؤللية

رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 21 قسارية مولين، 

زنقة اصيل، سوي�ضي، الرباط

العادي  غير  العام  الجمع  باسم 

تم   ،2021 أبريل   16 بتاريخ  املنعقد 

االتفاق على ما يلي :

التامة  الحصص  تفويت   قبول 

ما بين :

اندريان  ايميل  بودنيير  السيد 

لالسيد كامل عيش حول 400 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤللية  محدلدة  حات  شركة  من 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  إلى 

بشريك لحيد.

تم تحديد املقر االجتماعي للشركة 

بناء على عقد كراء.

تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ فاتح 

يوليو 2021 تحت رقم 115900.
للخالصة لالبيان

37 P

FAST IMBISS N&N
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس الشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

الشركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   17

حات املميزات التالية :

 FAST  : االجتماعية  التسمية 

IMBISS N&N ش.م.م.

)قاعة  مطعم   : االجتماعي  الهدف 

شاي، سناك، ساحة للبيع(.

سكينة،  إقامة   : االجتماعي  املقر 
 رياض الوفاق، زنقة الدكر، إقامة 26 

متجر رقم 26، حي الوفاق، تمارة.

الرأسمال : 100.000 درهم مجزأة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسيرة  نزهة  الريكة 

غير محدلدة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل التجاري.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

كتابة الضبط باملحكمة األللى بتمارة 

رقم  تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ 

.1460

38 P

FH HOLDING
تحويل الشركة إلى شركة حات 

مسؤللية محدلدة
تغيير تسمية الشركة

نقل مقر الشركة
نهاية مهام املتصرف الوحيد

تعيين مدبر
I - إن الجمعية العامة غير العادية 

2021 للشركة  أبريل   26 في  املنعقدة 

شركة   TEMARA لتسمية  الحاملة 

درهم،   12.000 رسمالها  مدنية 

 ،47 البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
زنقة عالل بن عبد هللا، قد :

شركة  إلى  الشركة  تحويل  قررت 

تستمر  التي  محدلدة  مسؤللية  حات 

املقسم  الرسمال  نفس  املدة،  بنفس 

إلى 120 حصة شركة حات 100 درهم 

الواحدة،  للحصة  اسمية  كقيمة 

الشركة  حصص  ملالكي  املمنوحة 

حصة  مقابل  املدني،  شكلها  على 

شركة لاحدة لكل حصة في الشركة، 

املخصص  الشركة  غرض  نفس 

منقولة  مالية  حمة  لتدبير  لتكوين 

الشركة  تسمية  باستثناء  لعقارية، 

 FH فصاعدا  اآلن  من  أصبحت  التي 

تم  الذي  الشركة  لمقر   HOLDING

 ،7 )العنق(  البيضاء  الدار  إلى  نقله 

شارع ادريس الساللي، تجزئة املنار.

إلى  الشركة  تحويل  أن  عاينت 
قد  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
أنهى مهام املتصرف الوحيد للشركة 
السيد  مدنية  كشركة  شكلها  تحت 
تعيينه  على  لصادقت  مكوار  فيصل 
شكلها  على  للشركة  مدبرا  بصفته 
كشركة حات مسؤللية محدلدة، كما 
هو منصوص عليه في الفصل 15 من 

النظام األسا�ضي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
 15 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782602.
بالسجل  الشركة  قيد  تم   -  III
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجاري 
 506853 2021 تحت رقم  15 يونيو 

من السجل التحليلي.
املدبر

39 P

LATIPAC HOLDING
تكوين شركة مساهمة

تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 
يونيو   24 بتاريخ  يلي  فيما  مميزاتها 

: 2021
الشكل : شركة مساهمة.

.LATIPAC HOLDING : التسمية
الغرض : يكمن غرض الشركة في 
جميع  في  لاملصالح  املشاركات  تولي 
الصناعية  املقالالت  أل  الشركات 
لاملالية لالعقارية   لالتجارية 

شراء  أل  االكتتاب  عبر  أخرى،  أل 
سنذات أل حقوق الشركة، الجمعية 
أل التحالف، أل أيضا بالتوصية لمنح 
جميع  لبواسطة  لقرلض  تسبيقات 

الوسائل القانونية األخرى.
ابتداء من قيدها  99 سنة   : املدة 

بالسجل التجاري.
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
الطابق  هللا،  عبد  بن  عالل  زنقة   71

الرابع.
300.000 درهم   : رسمال الشركة 
 100 حات  سهم   3000 إلى  املقسم 
درهم كقيمة اسمية لكل سهم لاحد، 
لاملدفوعة  نضيا  بكاملها  املكتتبة 

القيمة كليا.
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عبد  موالي  السيد   : املتصرفون 

البيضاء  بالدار  الساكن  العلمي،  هللا 

)املعاريف( 37 زنقة ابن حزم.

 AOD PARTICIPATIONS شركة 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 100.000 رسمالها  لحيد  بشريك 

البيضاء  بالدار  الكائن مقرها  درهم، 

71، زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

الرابع.

كويلهو  لوبوك  فرانك  السيد 

 ،Franck LEBOUC-GUILHOU

)دار بوعزة(  البيضاء  بالدار  الساكن 

إقامة سليمة، فيال 12.

فيدارلك   : للحسابات  املنتدب 

 ،47 البيضاء  الدار  تورنتون،  كرانت 

زنقة عالل بن عبد هللا.

يتكون   : لاألرباح  االحتياطيات 

الربح  من  للتوزيع  القابل  الربح 

بعد  املالية،  للسنة  الصافي 

القانوني  لالحتياطي  املخصص 

لتخصيص النتائج الصافية السابقة 

يمكن  الربح،  هذا  لمن  املرحلة، 

جميع  تقتطع  أن  العامة  للجمعية 

أن  املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 

أموال  لجميع  كمخصص  تستعملها 

جديد،  من  ترحيلها  أل  االحتياطيات 

لجد  إن  الرصيد  يمنح  أن  يمكن 

للمساهمين على شكل ربيحات.

يخضع   : للتفويت  األسهم  قابلية 

لقبول  األغيار  إلى  األسهم  تفويت 

مجلس اإلدارة.

القيام  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2021 يونيو   24 بتاريخ 

.784094

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

  508351 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل التحليلي.
مجلس اإلدارة

40 P

CADEX DRILL
تكوين شركة حات مسؤللية 

محدلدة بشريك لحيد
تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 
يونيو   24 بتاريخ  يلي  فيما  مميزاتها 

: 2021
مسؤللية  حات  شركة   : الشكل 

محدلدة.
.CADEX DRILL : التسمية

 STE GROUPE : الشريك الوحيد
رسمالها  مساهمة  شركة   CADEX
300.000 درهم، الكائن مقرها بالدار 
تجزئة  معرلف(  )سيدي  البيضاء 
األربعة،  األلقات  عمارة  »الكولين« 
املقيدة  الخامس،  الطابق  »أ«،  باب 
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت 

رقم 27109
 1.000.000  : الشركة  رسمال 

درهم.
البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
»الكولين«  تجزئة  معرلف(  )سيدي 
 ،14 جزأة  األربعة،  األلقات  عمارة 

الطابق الخامس.
ابتداء من قيدها  99 سنة   : املدة 

بالسجل التجاري.
الغرض : يكمن غرض الشركة في :

األشغال  جميع  لإنجاز  دراسة 
الحفر،  أعمال  لجميع  العمومية، 
لأعمال  لالبحري،  البري  لالتعدين 
الرماية الخاصة، لالهدم باملتفجرات، 
النارية،  لاأللعاب  الذجارة،  لإزالة 
باملياه،  لاإلمداحات  لالسدلد، 
لالطرق  لالطرق،  املوانئ،  لأشغال 
لبشكل  لاملناجم،  لاملقالع،  السيارة، 

عام جميع أعمال الهندسة املدنية.
الوحيد  الشريك  عين   : املدبرية 

بصفته مدبرا :
الساكن  يوسفي،  جواد  السيد 
3، جزأة  )كاليفورنيا(  البيضاء  بالدار 

ليلى 2.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 
رقم  تحت   2021 يونيو   24 بتاريخ 

.784095

تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

للدار البيضاء تحت رقم 508349 من 

السجل التحليلي.
املدبر

41 P

 SIEMENS(AG-

 ETABLISSEMENT STABLE

PROJET DISPATCHING
عزل مدراء

تعيين مدراء جدد
19 مارس  - بموجب قرار بتاريخ   I

2021، فإن الشركة الحاملة لتسمية 

SIEMENS AG الكائن مقرها ميونيخ 

الفيدرالية  الجمهورية  لبرلين، 

لفرعها  بالنسبة  قررت  قد  ألملانيا، 

 SIEMENS لتسمية  الحامل  التابع 

 AG- ETABLISSEMENT STABLE

الكائن   PROJET DISPATCHING

ابراهيم  شارع   ،332 البيضاء  بالدار 

الدار  التجاري  السجل  الرلداني، 

البيضاء 144727 :
عزل السادة أللي ريبيرجير، كارل 

هينز هوفير لسمير معانا من مهامهم 

كمدراء للفرع التابع.

مديرين  بصفتهما  التعيين 

جديدين اقترانيين للفرع التابع :

جنسية  من  ميريتيج  ميك  السيد 

 1971 فبراير   27 في  املزداد  أملانية، 

لجواز  الحامل  )أملانيا(،  دلسو  ب 

السفر رقم CG6PRRWT4 لالساكن 

نيرينمبرج )أملانيا(.

دافيد  فريدريش  يوهان  السيد 

في  املزداد  أملانية،  من جنسية  هوتز، 

 »I »هيليجنستاد  ب   1958 يناير   19 

)أملانيا(، الحامل لجواز السفر   OFR
لالساكن   CG8JF7TWP رقم 

هويشستاد ADT )أملانيا(.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 23 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783889.
املدراء

42 P

OUTIBETON
لفاة الهالكة أمينة بنشقرلن، أرملة 

الساللي
أيلولة تركة الهالكة أمينة بنشقرلن، 

أرملة الساللي
تأكيد تعيين مدبر

تعديالت تالزمية للنظام األسا�ضي
I - إن الجمعية العامة غير العادية 

للشركة   2021 أبريل   7 في  املنعقدة 

 OUTIBETON لتسمية  الحاملة 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

الكائن  درهم،   1.000.000 رسمالها 

مقرها بالدار البيضاء )الحي الحسني( 

شارع عبد هللا ابراهيم، كلم 9، الطريق 

التجاري  )السجل   1077  الثانوية 

الدار البيضاء 11.003( قد :

أمينة  الهالكة  لفاة  سجلت 

بنشقرلن، أرملة الساللي الواقعة في 

25 أغسطس 2019 ؛

حصة   800 تركة  أيلولة  سجلت 

الهالكة  تمتلكها  كانت  التي  شركة 

الساللي  أرملة  بنشقرلن،  أمينة 

لفائدة :

ابراهيم  محمد  السيد  ابنها 

الساللي إلى حدلد 480/170 ؛

الساللي،  نادية  السيدة  ابنتها 

إلى  الحسني  الحوتي  بنمنصور  زلجة 

حدلد 480/85 ؛

إلى  الساللي  مليكة  السيدة  ابنتها 

حدلد 480/85 ؛

اسماعيل  أحمد  السيد  حفيدها 

الساللي إلى حدلد 480/56 ؛

ياسين  محمد  السيد  حفيدها 

الساللي 480/56 ؛

الساللي  عالية  السيدة  حفيدتها 

.480/28

6 ل7 من  عدلت تالزميا الفصلين 

النظام األسا�ضي.

غير  ملدة  مدبرا  بصفتها  أكدت 

الساللي  نادية  السيدة  محدلدة 

زلجة بنمنصور الحوتي الحسني.
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القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 28 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784445.
املدبرلن

43 P

 LA SOCIETE LOUKSSOS
HOLDING

SARL AU

الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ  املنعقد  املشترك  العام 

املسماة  للشركة   ،2021 25ماي 

شركة   LOUKSSOS HOLDING

بمساهم  محدلدة  مسؤللية  حات 
درهم   100.000.00 رأسمالها  لحيد، 

بالرباط،  اإلجتماعي  مقرها  لالكائن 

الحسن  شارع  الدارالبيضاء،  طريق 

إخوان  حكم  مؤسسة   O/س الثاني، 

تقرر ما يلي :

األخد بعين اإلعتبار مضمون عقد 

لفائدة  حكم  أمينة  املرحومة  إراثة 

لرثتها :

ألالدها :

السيدة ثورية حكم 27/3.

السيدة سعاد حكم 27/3.

السيدة نزهة حكم 27/3.

السيد حمزة حكم 27/6.

السيدة عفاف حكم 27/3.

السيدة نوال حكم 27/3.

أحفادها : 

السيد علي حكم 27/4.

اآلنسة أمينة حكم 27/2.

بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم،   2.600.00 قدره 

100.000.00 درهم إلى 102.600.00 

حصة   26 بإحداث  لحلك  درهم، 

إجتماعية جديدة، بقيمة 100 درهم 

للحصة الواحدة، تقرر تقسيمها بين 

الشركاء الحاليين للشركة كالتالي :

حصة   114 حكم  ثورية  السيدة 

إجتماعية.

حصة   114 حكم  سعاد  السيدة 

إجتماعية.

حصة   114 حكم  نزهة  السيدة 
إجتماعية.

حصة   228 حكم  حمزة  السيد 
إجتماعية.

حصة   114 حكم  عفاف  السيدة 
إجتماعية.

حصة   114 حكم  نوال  السيدة 
إجتماعية.

حصة   152 حكم  علي  السيد 
إجتماعية.

حصة   152 حكم  أمينة  اآلنسة 
إجتماعية.

حصة   152 حكم  أمينة  اآلنسة 
إجتماعية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ 

.6454
قصد النشر لاإلعالن

44 P

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
ALAA AL JADIDA

S.A.R.L
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 
محج الجيش امللكي، الحبوس، 

الطابق السادس 20000 
الدارالبيضاءاملغرب

مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 
 التجارية بالدارالبيضاء تحت

رقم 95291
من  محرر  تفويت  عقد  بموجب 
الودغيري  إيمان  األستاحة  طرف 
بالدارالبيضاء  موثقة  بنعتمان، 
شركاء  قرر   ،1999 أبريل   27 بتاريخ 
العالء  العقارية  الشركة  لشركة  

الجديدة ش.م.م.
السيد  من  حصص   10 تفويت 
السيد  لفائدة  الهادي  عبد  محمد 

عمار عبد الهادي.
القانون  من   6 البند  تعديل 
الحصص،  تفويت  نتيجة  األسا�ضي 
يصبح  الحصص  توزيع  لذلك  لتبعا 

كاآلتي :

 990 الهادي  عبد  عزمي  السيد 

حصة.

 10 الهادي  عبد  عمار  السيد 

حصة.

إلغاء لالية محمد عبد الهادي من 

طرف عزمي عبد الهادي.

توكيل مهام من طرف السيد عبد 

عمار  لفائدة  لحيد  كمسير  الهادي 

عبد الهادي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   1999 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 
رقم 154463.

قصد النشر لاإلعالن

45 P

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
ALAA AL JADIDA

S.A.R.L

الشركة العقارية العالء الجديدة 

ش.م.م

شارع الجيش امللكي، املركب الحب�ضي 

الطابق السادس الدارالبيضاء

 25 بتاريخ  موثق  عقد  بموجب 
تقرر  بالدارالبيضاء،   1998 نوفمبر 

ما يلي :

العقارية  املدنية  الشركة  تحويل 

مسؤللية  حات  شركة  إلى  العالء 

العالء  العقارية  الشركة  محدلدة 

الجديدة.

في  عليه  املنصوص  التحول  هذا 

خلق  إلى  يؤدي  لن  األسا�ضي  النظام 

ليسمح  جديدة،  اعتبارية  شخصية 
دلن  باإلستمرار  األللى  للشركة 

انقطاع أل تجديد في شكلها الجديد.
 100.000.00 الشركة  رأسمال 

درعم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

1000.00 درهم للحصة.

لال يوجد أي تعديل آخر للشركة 

املذكورة، بخالف ما حكر في مدته أل في 

الشركة  ستخضع  اإلجتماعي،  مقره 

السارية  للقوانين  فصاعدا  اآلن  من 

املسؤللية  حات  بالشركة  املتعلقة 

املحدلدة.

الشركة  من  التحول  لهذا  لنتيجة 
يعلن الشركاء أنه في نفس لقت ابرام 
القانون  إنشاء  سيتم  التحول،  عقد 

األسا�ضي في شكلها الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 1998 ديسمبر   25 بتاريخ  بالرباط 
تحت رقم  السجل التجاري 150357.
46 P

MEKLA MOROCCO
SARL

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى  ألال: 
تم   2020 يونيو   18 بتاريخ  بالرباط 
حات  لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 
املميزات  حات  املحدلدة  املسؤللية 

التالية فيما يلي :
.MEKLA MOROCCO : التسمية

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

الغاية من الشركة هي :
تسويق،  توزيع،  تعبئة،  إنتاج، 
السلع  أل  املنتجات  لتجارة  ترليج 
حي  نشاط  لأي  الزراعية  الغذائية 

صلة.
املقر : إقامة 30 شقة رقم 8 شارع 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.
سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 
النهائي. تأسيسها  تاريخ  من  اعتبارا 

 100.000.00  : الجماعي  املال  رأس 
درهم املوزع كما يلي :

 51000.00 فقير  ياسين  السيد 
درهم 510 حصة.

 49000.00 لوضاحي  فريد  السيد 
درهم 490 حصة.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد ياسين فقير ملدة غير محددة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 
يناير إلى متم ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.115988
47 P
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 SOCIETE TRAVAUX DIVERS

OUKNINI FILS

SOTRADOF

SARL

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى  ألال: 

تم   2020 يونيو   14 بتاريخ  بالربط 

حات  لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

املميزات  حات  املحدلدة  املسؤللية 

املبينة فيما يلي :

 SOTRADOF  : التسمية 

 SOCIETE TRAVAUX DIVERS

.OUKNINI FILS

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

الغاية من الشركة هي :

أعمال متنوعة أل إنشاءات.

املقر:  إقامة 30 شقة رقم 8 شارع 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأس املال الجماعي : 100.000.00 

درهم املوزع كما يلي :

 50000.00 اكنيني  موحى  السيد 

درهم 500 حصة.

 25000.00 الكنيني  أمين  السيد 

درهم 250 حصة.

السيد الياس الكنيني 25000.00 

درهم 250 حصة.

طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 

السيد موحى اكنيني ملدة غير محددة.

يناير  فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

إلى متم ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

.115987

48 P

شرك0)طر نس)ط1ك)مدوكسل
ش.م.م

5 شارع موالي يوسف، تبريكت سال

بمقت�ضى عقد للشركاء بتاريخ 23 

يونيو 2021 املسجلة في الرباط بتاريخ 

القانون  لضع  تم   2021 يونيو   23

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية :

طيك  طرانس  شركة   : التسمية 

مديكال شركة ش.م.م.

موالي  شارع   5  : التجاري  املقر 

يوسف، تبريكت سال.

املوضوع :

اإلدارة التجارية.

تسويق املعذات لاألجهزة الطبية، 

البيع.

استيراد لتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

غرابي  عمرلالسيد  القاسمي  السيد 

جمال.

درهم   100.000.00  : الرأسمال 

موزعة بين الشركاء كما يلي :

السيد القاسمي عمر 500 حصة.

السيد غرابي جمال 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

رقم 36966.

49 P

STE. ADK SAKAN
S.A.R.L

تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ 2 فبراير 

 STE. ADK لشركة  باملحمدية   2021

SAKAN SARL تقرر ما يلي :

التصفية النهائية للشركة.

غلق عمليات التصفية.

إبراء حمة املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 

1436 بتاريخ 21 يونيو 2021.
لإليداع لالنشر

اإلدارة

50 P

SOCIETE LPR
SARL

استقالة
التسيير

 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
لشركة  بالدارالبيضاء   2021 يونيو 

LPR SARL تقرر ما يلي :
من  االفي  كريم  السيد  استقالة 
التسيير ابتداء من تاريخ 4 ماي 2021.

لالسيد  دالل  حنان  السيدة 
للشركة  مسيران  بوجديدي  سامويل 

ملدة غير محدلدة.
دفتر  حفظ  مسؤللية  تقع 
حنان  السيد  عاتق  على  الشيكات 

دالل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

783185 بتاريخ 17 يونيو 2021.
لإليداع لالنشر

اإلدارة

51 P

STE . AL MATTANI NEGOCE
S.A.R.L A AU
تأسيس شركة

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم  باملحمدية   2021 يونيو 
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 
بالخصوصيات  الوحيد  الشريك 

التالية :
املوضوع اإلجتماعي :

منتجات  لتصدير  استيراد  تاجر 
لسلع غذائية زراعية، متفالض.

التجارية  العمليات  كل  لعموما 
غير  أل  املنقولة  لاملالية  لالصناعية  
بصفة  يتعلق  ما  لجميع  املنقولة 
بالنشاط  مباشرة  غير  أل  مباشرة 
اللوازم  استيراد  خصوصا  املزالل 

املستخلصة إلنجاز هذا النشاط.

 AL MATTANI شركة   : التسمية 
.NEGOCE S.A.R.L A AU

الجيش  شارع   : اإلجتماعي  املقر 
امللكي الطابق 3 مكتب 12 املحمدية.

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000.00  : الرأسمال 
100 درهم  حصة   1000 إلى  مقسمة 
الشركاء  على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي :
ب  تساهم  ه�ضي  فايزة  السيدة 

100.000.00 درهم.
ه�ضي  فايزة  السيدة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  لحيدة  مسيرة 

محدلدة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

نهاية ديسمبر.
القانوني  لإلحتياط   %  5  : األرباح 

لالباقي يقسم على الحصص.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 
1406 بتاريخ 16 يونيو 2021 لالقيد 
الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.28353
لإليداع لالنشر

اإلدارة

52 P

STE WORKMEDIA
S.A.R.L A. AU

بيع حصص
التسيير

استقالة 
الشكل القانوني

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
يونيو 2021 باملحمدية تقرر ما يلي :

أيوب  السيد  من  حصة   25 بيع 
العطاري إلى السيد املفضل الوالي.

مسير  الوالي  املفضل  السيد 
للشركة ملدة غير محدلدة.

العطاري  أيوب  السيد  استقالة 
من التسيير ابتداء من تاريخ 25 يونيو 

.2021
شركة  إلى  القانوني  الشكل  تغيير 
حات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

الشريك الوحيد.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 

1530 بتاريخ 30 يونيو 2021.
لإليداع لالنشر

اإلدارة

53 P

 مانجمنت كونسولسولتين انداكونت 
ش.م.م

شرك0) ف1يرة)دكنبتركبين
ش.م.م

العادي  الغير  العام  للجمع  تبعا 
قرر   2021 أبريل   15 بتاريخ  املنعقد 
لفييرة  لشركة  الوحيد  املساهم 
مسبق  حل  ش.م.م  دكنستركسين 

للشركة.
مراد  الدريوش  السيد  تعيين  تم 

للقيام بهده املهمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم  قد 
 6838 رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ 14 يونيو 2021.
54 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL
IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

 SOCIETE INTEGRATION
 TECHNIQUE ET CABLAGE

ITEC EURL
 INTEGRATION افتتاح فرع
 TECHNIQUE ET CABLAGE

MAROC
العام  الجمع  مدالالة  إثر  على 
فبراير   2 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
شركة  مساهمو  قرر   ،2021
 INTEGRATION TECHNIQUE ET
CABLAGE  ITEC EURL، لالتي يوجد 
املهدية  طريق  كارفور  بمبنى  مقرها 
لشارع 5 أل الطابق الخامس املدخل 
التغييرات  تونس،  صفاقس،   B N°9

التالية:
فرع  يسمى  باملغرب  فرع  افتتاح 
 INTEGRATION TECHNIQUE ET

.CABLAGE MAROC

السيد  القانوني  املمثل  تعيين 

سامي بن منجي الزلاري.

على  للفرع  الرئي�ضي  املقر  تعيين 

414 الطابق األر�ضي   : التالي  العنوان 
محمد  شارع  زالية   9 برج  الشريف 

الخامس لطارق ابن زياد القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

83375 بتاريخ 17 يونيو2021.

55 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SOCIETE A RESONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

ETTC HOME & DECOR
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

لالتي  لحيد  مساهم  مع  املحدلدة 

تحمل الخصائص التالية :

 ETTC HOME &  : التسمية 

.DECOR

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف اإلجتماعي :

صانع األثاث.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد احمد انوار 1000 حصة.

املدة : 99 سنة ابتدء من التأسيس 

السجل  لضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدء من تاريخ التسجيل .

الطابق  محل   : اإلجتماعي  املقر 

األر�ضي قطعة 841 حدادا القنيطرة.

املسير: السيد احمد انوار.
رقم السجل التجاري 60893.

56 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SOCIETE A RESONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

STE.BAT’S TRAV
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 
لالتي  لحيد  مساهم  مع  املحدلدة 

تحمل الخصائص التالية :
.STE.BAT’S TRAV : التسمية

.SARL AU : الصيغة القانونية
الهدف اإلجتماعي :

مقالل بناء.
تاجر مواد بناء.

االستيراد لالتصدير.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد يوسف حمو 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدء من تاريخ التسجيل .
أنوال  شارع   23  : اإلجتماعي  املقر 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة  القنيطرة.
املسير: السيد يوسف حمو.

رقم السجل التجاري 61031.
57 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SOCIETE A RESONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.37.36.02.59

SOFIA CORAIL SPA
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 
لالتي  لحيد  مساهم  مع  املحدلدة 

تحمل الخصائص التالية :

.SOFIA CORAIL SPA : التسمية
.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف اإلجتماعي :
صالون للعناية بالجمال.

مستحضرات التجميل.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
 1000 التوزاني  صوفية  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدء من تاريخ التسجيل .
املقر اإلجتماعي : املغرب العربي أ2 

رقم 15 بير الرامي  القنيطرة.
املسيرة: السيدة صوفية التوزاني.

رقم السجل التجاري 61233.
58 P

 COMPLEX(0شرك
 PEDAGOGIQUE

 OUM EL KOURA DE
L’ENSEIGNEMENT PRIVE

ش.م.م
رأسمالها : 175.000.00 درهم

RC : 37357
تأسيس شركة

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  إنشاء  تم   2021 يونيو 
بالخصائص  املحدلدة  املسؤللية 

التالية :
 COMPLEXE  : التسمية 
 PEDAGOGIQUE OUM EL
 KOURA DE L’ENSEIGNEMENT

PRIVE ش.م.م.
النشاط : 

التعليم األللي.
اإلبتدائي.
اإلعدادي.

الثانوي لالعالي.
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تجزئة  شمال   : اإلجتماعي  املقر 

التنمية بوجدلر.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
درهم   175.000.00  : املال  رأس 

موزعة  حصة   1750 على  مقسمة 

كالتالي :

السيد علي االشهب 875 حصة.

 875 البعزالي  محمد  السيد 

حصة.

علي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

البعزلاي  محمد  لالسيد  االشهب 

محدلدة  غير  ملدة  للشركة  كمسيران 

مع اإلمضاء املنفصل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 2 

يوليو 2021 تحت رقم 2021/2154.

59 P

STE. WALIEDDINE FOOD
SARL AU

RC : 37297

تأسيس شركة
يونيو   30 بتاريخ  بالعيون  تم 

املسؤللية  حات  شركة  إنشاء   2021

بالخصائص  لحيد  بشريك  املحدلدة 

التالية :

 WALIEDDINE  : التسمية 

.FOOD

النشاط :

 التغذية العامة بالتقسيط.

املقر اإلجتماعي : مدينة 25 مارس 

بلوك Y الرقم 152 العيون.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
درهم   10000.00  : املال  رأس 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالتالي :

 1000 الدين  للي  محمد  السيد 

حصة.

السيد محمد  تعيين  تم   : التسيير 

للي الدين كمسير لحيد للشركة ملدة 

غير محدلدة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  اإلبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 يوليو   30 بتاريخ 

.2021/2037
60 P

STE. PR FIRM
SARL AU

تأسيس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  إنشاء  تم   2021 يونيو 
لحيد  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

بالخصائص التالية :
.PR FIRM : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب لبالخارج ب :

جميع أشطة اإلشهار.
الوالء  شارع   : اإلجتماعي  املقر 

عمارة منايا الشقة 1 الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املد 

التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 1000 إلى  100000.00 درهم مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة.
 توزيع رأس املل : 

السيدة أسماء اكريميش كمسيرة 
للشركة.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير لتنتهي في  31 ديسمبر .

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 28 بتاريخ  الذهب  بواد  اإلبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 2021/1143 
لبالسجل التجاري تحت رقم 18741.
61 P

STE. SISTERS AGRICOL
SARL

تأسيس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  إنشاء  تم   2021 يونيو 
بالخصائص  املحدلدة  املسؤللية 

التالية :
.SISTERS AGRICOL : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب لبالخارج ب  :

لالتصدير  االستيراد  الزراعة، 
الفواكه  لبيع  لالتوزيع  لالشراء 
املنتجات  لجميع  لالخضرلات 

الزراعية.
الوالء  شارع   : اإلجتماعي  املقر 

عمارة منايا الشقة 1 الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 1000 إلى  100000.00 درهم مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة.
 توزيع رأس املال : 

 500 اكريميش  أسماء  السيدة 
حصة.

 500 اكريميش  حسناء  السيدة 
حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة أسماء 
اكريميش كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير لتنتهي في  31 ديسمبر .

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 28 بتاريخ  الذهب  بواد  اإلبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 2021/1142 
لبالسجل التجاري تحت رقم 18739.
62 P

 STE.MY DAKHALA
HOLIDAYS

SARL
تأسيس شركة

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  إنشاء  تم   2021 يونيو 
بالخصائص  املحدلدة  املسؤللية 

التالية :
 MY DAKHALA  : التسمية 

.HOLIDAYS
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب لبالخارج ب  :
جميع أنشطة اإليواء السياحي.

الوالء  شارع   : اإلجتماعي  املقر 
عمارة منايا الشقة 1 الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 1000 إلى  100000.00 درهم مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة.

 توزيع رأس املال : 
 500 اكريميش  أسماء  السيدة 

حصة.
 500 اكريميش  حسناء  السيدة 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيدة أسماء 

اكريميش كمسيرة للشركة.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير لتنتهي في  31 ديسمبر .
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 29 بتاريخ  الذهب  بواد  اإلبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 2021/1152 
لبالسجل التجاري تحت رقم 18759.
63 P

TB GLOBAL LIMITED
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة لحات الشريك الوحيد

لضع  تم   2021 يونيو   22 بتاريخ 
املسؤللية  حات  لشركة  منظم  قانون 
املحدلدة حات الشريك الوحيد لحات 

املميزات التالية:
 TB GLOBAL  : التسمية 
املحدلدة  املسؤللية  حات   LIMITED

لحات الشريك الوحيد .
الهدف :

أشغال البناء.
أشغال عامة لالخدمات.

تجارة عامة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :
 1000 توفيق  ابراهيم  بن  السيد 

حصة.
عصام  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
السمارة  طريق   65 رقم  صوفيا 

العيون.
اإلدارة : تسير من طرف السيد بن 

ابراهيم توفيق ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يونيو   22 بتاريخ 

.37145
64 P
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MAZARAAT JANOUB
SARL

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة لحات الشريك الوحيد

لضع  تم   2021 يونيو   23 بتاريخ 
املسؤللية  حات  لشركة  منظم  قانون 
الوحيد  الشريك  لحات  املحدلدة 

لحات املميزات التالية:
 MAZARAAT  : التسمية 
املحدلدة  املسؤللية  حات   JANOUB

لحات الشريك الوحيد .
الهدف :

اإلنتاج الحيواني.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   100.00 فئة 

كاآلتي :
 1000 فرسالي  عصام  السيد 

حصة.
13تجزئة  رقم   : اإلجتماعي  املقر 

تومزين حي الجديد طانطان.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدرة 

عصام فرسالي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يونيو   23 بتاريخ  بطانطان 
السجل   2021/428 رقم  تحت 

التجاري 5849.
65 P

 SOCIETE BOUGHALM
INDUSTRIE METALIQUE

SARL
RC : 3601

املقر اإلجتماعي شارع تكريا طابطان
الحصص  تفويت  بمقت�ضى 
تم   2021 ماي   11 بتاريخ  املنعقد 

تقرير ما يلي :
تحت  يفوت  عمر  بوغالم  السيد 
كل الضمانات القانونية 1000 حصة 
رأسمال  من   %  100 يسالي  ما  أي 
الشركة لصالح كل من السيد بوغالم 
بوغالم  لالسيد  حصة   500 محمد 

رضوان 500 حصة.

مرتبطة  أنشطة  إضافة  مع 
بوغالم  السيد  لتعيين  بالحدادة 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محددة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  اإلبتدائية بطانطان 

2021 تحت رقم 2021/167.
66 P

SOCIETE V’EAT
SARL

RC : 452369
املقر اإلجتماعي : 61 شارع اللة 

الياقوت زالية معاني طابق الثاني 
رقم 69 الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
أبريل   9 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2021 تم تقرير ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم   100.000 إلى  درهم   10.000

لدخول شركاء جدد هم :
 السيدة صالحي هند.

 لالسيد علمي الطاهر.
 لالسيد الكتاني ناصر.

 APP EDITOR SARL لشركة   
.AU

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779400.
67 P

FOXCONN
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
املحين  األسا�ضي  لالنظام  اإلستثنائي 

بتاريخ 4 ماي 2021 تم ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي من 15 شارع 
األبطال شقة 4 أكدال الرباط إلى 31 
 5 شقة  لندن  لزنقة  فارسوفيا  زنقة 

املحيط الرباط.
للشركة  األسا�ضي  النظام  تحيين 
لتعديل الفصول التي شملها التغيير.

لتم اإليداع القانوني : لدى كتابة 
الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 
رقم  تحت   2021 يونيو   23 بتاريخ 

.115710
68 P

شرك0)بسسل2 )وم2بليي)ه2 دولك
مقرها اإلجتماعي : 41، زنقة آيت 

باها السوي�ضي الرباط

حات رأسمالها : 10.000.00 درهم

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

اإلستثنائي بتاريخ 2 يونيو 2021 تقرر 

ما يلي :
الطاهري  السيد  استقالة  قبول 

محمد سعيد من مهامه كمسير.
التازي  السيد  جديد  مسير  تعيين 

يوسف لفترة غير محدلدة.

التعديالت متالزمة للمادة 15 من 

القانون األسا�ضي.

تبني القانون األسا�ضي املحين تبعا 

للتعديالت النضامية.

اإلعالنات  أجل  من  السلط  منح 

القانونية.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو   2 بتاريخ   5580 رقم  تحت 

. 2021
لإلستخالص لالبيان

69 P

AECS LTD
إعالن عن تأسيس شركة

العنوان :عمارة 4، شقة 3، شارع 

طارق ابن زياد، حي املغرب العربي 

تمارة

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب   

يونيو 2021، تم تأسيس شركة حات 

الخصائص  حات  محدلدة  مسؤللية 

التالية :

.AECS LTD : اإلسم

النشاط التجاري :

هندسة  استشارات  خدمات   

الطيران.

العنوان : عمارة 4، شقة 3، شارع 

العربي  املغرب  حي  زياد،  ابن  طارق 

تمارة.

درهم   100000  : املال  رأس 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم ممنوحة إلى :

حصة   600 أليوط  ريشار  السيد 
إجتماعية من فئة 100 درهم املزداد 
في 15 أبريل 1963، الساكن بأنجلترا، 
دلتورز 2 سطوكير فيرمر بوفي ترا�ضي 
13 جواز  نيوتون جموب ديفين طك 

.GBR525536271 السفر رقم ج
 400 مو�ضى  بن  عزيزة  السيدة 
100درهم  فئة  من  إجتماعية  حصة 
املزدادة في 18 أكتوبر 1981، القاطنة 
 3 شقة   6 عمارة  ريم،  إقامة  بسال، 

.AB321838 تجزئة حجي ب.ت.ل
عزيزة  السيدة  تعيين   : التسيير 
400 حصة إجتماعية من  بن مو�ضى 
فئة 100درهم املزدادة في 18 أكتوبر 
ريم،  إقامة  بسال،  القاطنة   ،1981
3 تجزئة حجي ب.ت.ل  6 شقة  عمارة 

.AB321838
عزيزة  السيدة  تعيين   : التسيير 
400 حصة إجتماعية من  بن مو�ضى 
فئة 100درهم املزدادة في 18 أكتوبر 
ريم،  إقامة  بسال،  القاطنة   ،1981
3 تجزئة حجي ب.ت.ل  6 شقة  عمارة 
أ.ب 321838 مسيرة للشركة ملدة غير 

محدلدة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتمارة بتاريخ 5 يوليو2021 

سجل تجاري رقم 133.701.
70 P

FUDICAIRE ASSOCIER
مكتب للخبرة لاملحسابة لالتدقيق

العنوان : إقامة كاف K رقم II زالية شارع 
عمرالخيام لزنقة الهدهد الدارالبيضاء

YAMED EDUCATION
تأسيس

املنعقد  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالدارالبيضاء لمؤرخ في يوم 10 يونيو 
سجل  رقم  تحت  لاملسجل   2021
 2021/00397671360 املداخيل 
الخصائص  حات  شركة  تأسيس  تم 

التالية :
 YAMED  : التسمية 

.EDUCATION
الشكل القانوني : شركة التوصية 

باألسهم.
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تيمور  زنقة   12  : الرئي�ضي  املقر 
الذئاب  عين  الزمرد  خليج  زالية 

الدارالبيضاء.
الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 
اختصاص في العقار من كراء لحيازة 
ما  لكل  العقار  مجال  في  لتصرف 
نشاط  في  ليزيد  ينمي  أن  شأنه  من 
أل  مباشرة  عالقة  له  سواء  الشركة 

غير مباشرة.
 99 هي   : للشركة  القانونية  املدة 
السجل  في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة 

التجاري.
في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

مبلغ 1.000.000.00 درهم.
لملدة  كمسير  تعيين  تم   : التسيير 
غير محدلدة للشخص املعنوي شركة 
 YAMED GENERAL PARTNER B.V
الرئي�ضي  لمقرها   COMMANDITE
لوكاتيليكاد 1 رقم AZ1076امستردام 

هولندا.
تسمية أعضاء مجلس الرقابة :

للشركة  الرقابة  مجلس  يتكون 
لملدة ست سنوات إلى أن يبلغ اجتماع 
لألعضاء  العادية  العامة  للجمعية 

املساهمين في عام 2026.
لتعين األمر بكل من السيد :

في  املزداد  علي،  ايت  حسن 
جنسية  حل   1963 أكتوبر   25
رقم  الوطنية  البطاقة  مغربية، 
املنارة  زنقة   10 ب  املقيم   B491430

الدارالبيضاء.
السيدة إملي دافوط، املزدادة يوم 
15 ماي 1982 حات جنسية فرنسية، 
 BE51676G رقم  اإلقامة  بطاقة 
 III املقيمة ب 5 زنقة قارطاج الطابق

شقة رقم II الدارالبيضاء.
يوم  املزداد  األزرق،  السيد هشام 
مغربية  جنسية  حل   1979 أبريل   6
 BE725233 رقم  الوطنية  لالبطاقة 
الهادي  املحيط  شارع   14 ب  لاملقيم 

مقاطعة أنفا الدارالبيضاء.
تسيمة رئيسة مجلس الرقابة :

يونيو   21 يوم  مداللة  بمقت�ضى 
2021 ألعضاء مجلس الرقابة عينت 
املي   EMILIE DAVOUT السيدة 

حافوت كرئيس مجلس الرقابة.

عين   : الحسابات  مدقق  تعيين 

 FIDAROC GERANT مكتب 

للحسابات  كمدقق   THORNTON

العام  الجمع  بلوغ  من  عام  ملدة 

العادي لألعضاء املساهمون لحلك في 

متم سنة 2021.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 785237 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 
التجاري  السجل  في  التقييد  لتم 

تحت رقم 508961 بتاريخ فاتح يوليو 

.2021

71 P

SOGEFID((0شرك
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

املقر اإلجتماعي :زالية زنقة عين 

ألملاس لزنقة أبو سعيد السوي�ضي 

حي بوركون الدارالبيضاء

MHN CONSULTING
إعالن بالتأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2021 ماي   28 ليوم  الدارالبيضاء 

حات  شركة  تأسيس  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية :

.MHN CONSULTING : التسمية
أحمد  زنقة   13  : اإلجتماعي  املقر 
املجاطي إقامة النخيل الطابق 1 رقم 

8 املعاريف الدارالبيضاء.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000.00 مبلغ 

 100 إجتماعية  حصة   1000.00

الوحيد  الشريك  اسم  في  كلها  درهم 

السيد أيوب بلعرب.

الهدف اإلجتماعي : تعمل الشركة 

في مجال اإلرشاد لالتسيير.

أيوب  السيد  عين   : التسيير 

بلعرب كمسير لحيد للشركة ملدة غير 

محدلدة.

فاتح  في  تبدأ   : اإلجتماعية  السنة 

يناير من كل سنة لتنتهي في ديسمبر 

من كل سنة.

من   %  5 خصم  يتم   : األرباح 

الباقي  ليعود  القانوني  اإلحتياط 

للشريك الوحيد.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء في يوم 23 يونيو 2021 

تحت رقم 784043. 

72 P

BEL KHADIR(0شرك
ش.م.م

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تكوين  تم   1999 ديسمبر   31 بتاريخ 

قوانين شركة حات مسؤللية محدلدة 

مميزاتها كالتالي :

BEL KHADIR التسمية : شركة

ش.م.م.

املوضوع :

مقهى.

حمام  تجزئة  امال   : الشركة  مقر 

الهناء ي.م الرباط.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000.00 في  الشركة 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة الواحدة.

السيد فائق حسن 200 حصة.

السيد فائق مصطفى 200 حصة.

السيد فائق سعيد 200 حصة.

حصة.   200 محسن  فائق  السيد 

السيدة الوراري حبيبة 200 حصة.

املسير  هو  محسن  فائق  التسيير: 

شركة  في  محدلدة  غير  ملدة  الوحيد 

BEL KHADIR ش.م.م.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.

5 % من األرباح  األرباح : تقطع في 

اإلحتياطي  اإلدخار  لتكوين  الصافية 

القانوني ليتوزع الرصيد حسب قرار 

الجمع العام السنوي.

تم اإليداع القانوني: لدى املحكمة 

السجل  رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري 29101.

73 P

 SWARAY SANGARE AND

 ASSOCIATES GLOBAL

CORPORATION
إعالن تأسيس شركة

 SWARAY  : الشركة  اسم 

 SANGARE AND ASSOCIATES

.GLOBAL CORPORATION

الهدف اإلجتماعي :

 التجارة في املواد الغذائية.

التجارة في الفواكه لالخضر.

اإلستيراد لالتصدير.
نوباليا  زنقة   4  : اإلجتماعي  املقر 

حي   1 بلوك   17 قطاع   4 تجزئة 

الرياض الرباط.
درهم   50000  : الشركة  رأسمال 

مقسمة كالتالي :

درهم   100 فئة  من  حصة   250

 SWARAY MOHAMED للسيد 

.TRAORE

درهم   100 فئة  من  حصة   250

.SANGARE SANABA للسيدة

 SWARAY  : التسيير 

.MOHAMED TRAORE
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.152877

74 P

MAGIC OUTILS
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد

بمقت�ضى عقد عرفي قرر الشركاء 

ما يلي :

 الجمع العام 16 أكتوبر 2020:

شركة  إلى  القانوني  الشكل  تغيير 

بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحد.

الشكلي  الحصص من طارق  نقل 

إلى يوسف أيت ناصر.

التجارية  املحكمة  عن  الصادر 

بالسجل  التقييد  رقم  تحت  بالرباط 
امللف  لضع  رقم   77607 التجاري 

.114253

75 P
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ديبت1ني) نفيبت)

SOCIETE DESTINY INVEST
شركة حات مسؤللية محدلدة

 تفويت الحصص اإلجتماعية
استقالة لتعيين املسير القانوني

لهيكلة القانون األسا�ضي
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق  زكرياء،  كريم  األستاح 

بالدرالبيضاء بتاريخ 16 أبريل 2021، 

بيحمدن  نيت  يونس  السيد  فوت 

التي  اإلجتماعية  حصصه  جميع 

املسؤللية  حات  الشركة  في  يمتلكها 

املحدلدة ديستيني انفيست رأسمالها 

اإلجتماعي  لمقرها  درهم   100.000

غاندي  غاندي  شارع  الدارالبيضاء 

مول متجر رقم 21.

استقالة  العقد  نفس  بمقت�ضى 

من  بيحمدن  نيت  يونس  السيد 

مهامه كمسير للشركة لالتي أسندت 

مسير  بصفته  سهم  رضوان  للسيد 

تمت  كما  محدلدة،  غير  ملدة  لحيد 

معاينة استمرار الشركة كشركة حات 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق  زكريا،  كريم  األستاح 

بالدرالبيضاء بتاريخ 16 أبريل 2021، 

لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 

الجديدة  بصيغتها  انفيست  ديستيني 

محدلدة  مسؤللية  حات  كشركة 

بشريك لحيد.

بكتابة  القانوني:  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 يونيو   9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 781939.

76 P 

شرك0)حيرة) نفيبت
شركة حات مسؤللية محدلدة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  األستاح 

تم   ،2021 أبريل   20 بتاريخ  البيضاء 

حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 

مسؤللية محدلدة باملميزات التالية :

انفيست  حيرة  شركة   : التسمية 

 SOCIETE HAYRA INVEST .ش.م.م

.SARL

استيراد   : االجتماعي  املوضوع 

تأجير،  تصنيع،  تجارة،  لتصدير، 

جميع  لصيانة  تركيب  تسويق، 

املعذات، املواد لاملنتجات من جميع 

األنواع.

بيع  أل  استغالل  شراء،  حيازة، 

العالمات  االختراع،  براءة  جميع 

املتعلقة  الخدمات  أل  التجارية 

باملوضوع أعاله.

املصانع،  املنتجات،  جميع  تمثيل 

املحالت التجارية.

لاستغالل  تأجير،  شراء،  إنشاء، 

املصانع  التجارية،  املنشآت  جميع 

لاألصول التجارية املتعلقة باملوضوع 

االجتماعي.

طريق  عن  العقارات  في  املتاجرة 

البيع  إعادة  التأجير،  الشراء، 

ألالتبادل.

اإلنعاش العقاري.

القيام بكل أعمال البناء.

البيضاء،  الدار   : االجتماعي  املقر 

متجر  مول،  غاندي  غاندي،  شارع 
رقم 21.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

باستثناء  الشركة  تأسيس  تاريخ  من 

التمديد  أل  املسبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون األسا�ضي.

تحديد  تم   : االجتماعي  الرأسمال 
120.000 درهم،  رأسمال الشركة في 

بقيمة  حصة   1200 على  مقسمة 

سدد  الواحدة،  للحصة  درهم   100

الشركاء  بين  للزعت  نقدا  اكتتابها 

لفقا ملساهمتهم النقدية.

الشركاء : شركة ديستيني انفيست 

SOCIETE DESTINY INVEST شركة 

بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

درهم،   100.000 رأسمالها  لحيد 

البيضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرها 

متجر  مول،  غاندي  غاندي،  شارع 
رقم 21.

 SOCIETE WAY شركة لاي كرلب
مسؤللية  حات  شركة   GROUPE
 9.055.000 رأسمالها  محدلدة، 
بالدار  االجتماعي  مقرها  درهم، 
الطابق  الحرية،  زنقة   ،10 البيضاء 

الثالث، الشقة 10.
 SOCIETE شركةة صالون موبيليا
حات  شركة   SALON MOBILYA
لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 
مقرها  جرهم،   500.000 رأسمالها 
مديونة  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 
الوطنية  الطريق  سوكار،  مرس  دلار 

9، كم 24.
كمسيرين  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدلدة :
القاطن  سهم،  رضوان  السيد 
معرلف،  سيدي  البيضاء،  بالدار 

148 تجزئة منظرلنا.
بيحمدن،  نيت  يونس  السيد 
الرميطاج،  البيضاء،  بالدار  القاطن 

13، ممر فييرسو.
القاطن  دينيز،  خالد  لالسيد 

بطنجة، حي الشرف، فيال كورنة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
اقتطاع  يتم   : القانوني  االحتياط 
سنويا  الخاصة  األرباح  من   5%

لتمويل االحتياط القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 9 يونيو 2021 
تقيد  لتم   781861 عدد  تحت 
التجاري تحت رقم  بالسجل  الشركة 

.506221
للخالصة لالبيان

77 P

XCMG MOROCCO
SARL

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد  بالصخيرات،   2021 يونيو   22
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية :

 XCMG MOROCCO  : التسمية 
.SARL

حات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسرللية املحدلدة.

تسويق   : االجتماعي  الهدف 
معذات البناء لاآلالت الكبرى.

رأس املال : 10.000 درهم مقسم 
درهم   100 فئة  من  حصة   100 إلى 

للحصة الواحدة مجزأة كما يلي :
 20  : املهادي  نرجس   : السيدة 

حصة اجتماعية.
شركة SUPERGROS : 80 حصة.

املجموع : 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : عمارة 223 شقة 

3 عين الحياة 1 الصخيرات.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة نرجس املهادي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت رقم 133599.
78 P

GARDNET
SARL AU

 Siège social : zone industrielle
 lot vita N° 29 avenue Hassane

II Rabat
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الوحيد  الشريك  قرر   2021 أبريل 

: GARDNET لشركة
من  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
29، شارع الحسن الثاني تجزئة فيتا 
 13 الحي الصناعي الرباط، إلى تجزئة 
الصناعي  الحي   14 رقم   14 لتجزئة 

عين عتيق تمارة.
تحديث النظام األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 
رقم  تحت   2021 يوليو   2 يوم 

.115943
بمثابة مقتطف لبيان

79 P
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COFEE LAUGH
SARL AU

 22 في  بمقت�ضى عقد عرفي محرر 
أسا�ضي  نظام  تكوين  تم   2021 ماي 
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
حات شريك لحيد خصائصها كالتالي :

.coffe laugh : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
تجارة معذات لآلة القهوة.

تجارة قطع غيار آلة القهوة.
استيراد، تصدير آلة القهوة.

املقر االجتماعي، حي املغرب العربي 
رقم 77 س 7 تمارة.

 100.000  : االجتماعي  املال  رأس 
درهم مقسم إلى ألف حصة قيمة كل 

لاحدة 100 درهم.
زينة  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
التعريف   لبطاقة  الحاملة  شاكير 
كمسيرة   AD283178 رقم  الوطنية 

لحيدة للشركة لملدة غير محدلدة.
لضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

السجل التجاري 133689.
80 P

PANAS TRANSPORT
SARL

بتاريخ 12 أبرلي 2021 قرر الجمع 
 PANAS TRANSPORT العام لشركة
SARL شركة حات مسؤللية محدلدة، 
برأس املال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 
للحصة الواحدة، لاملسجلة بالسجل 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم 135235 :
تقرير املصفي

تصفية الحسابات
ابراء حمة املصفي من لاليته

قفل التصفية.
التجاري  بالسجل  امللف  لضع 
أبريل   29 بتاريخ  التجارية  باملحكمة 

2021 تحت رقم 114249.
81 P

 PARAPHARMACIE

HAFOSSA
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقتضـى 

لضع  قد  بسال،   2021 ماي   26

تحمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :

 PARAPHARMACIE  : التسمية 

.HAFOSSA SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤللية محدلدة لشخص لاحد.

تجارة   : االجتماعي  الهدف 

املنتجات الشبه الطبية.

تجارة عامة.

االستيراد لالتصدير.
رأس املال : 50.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   500 إلى 

الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :

نسيم العرل�ضي : 50000 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 31 

السنة  ماعدا  سنة،  كل  من  ديسمبر 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

هللا  عبد  شارع   : االجتماعي  املقر 

املوحدين  حي   6 رقم  ياسين  ابن 

تابريكت سال.

املسير : نسيم العرل�ضي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.34023

82 P

SOCIETE SORITRADIV
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

املقر االجتماعي : 52، تجزئة لعري�ضي 

إخوان 2 البساتين مكناس

RC : 23103

تعديالت بالشركة
 10 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ  في 

 STE ماي 2021 قرر مساهموا شركة

SORITRADIV SARL مايلي :

 رفع الرأسمال االجتماعي للشركة :

رأسمال  من  الرفع  الشركاء  قرر 

إلى  درهم   1500.000 من  الشركة 

قدرها  بزيادة  أي  درهم   5000.000

طريق  عن  لحلك  درهم،   3.500.000

املوجودة  الشركاء  حسابات  إدماج 

بحساب الشركة.

الجديد  التوزيع  أصبح  لهكذا 

لرأسمال الشركة كاآلتي :

 25000 لعديد  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 2.500.000 درهم.

علوي  ماموني  عائشة  السيدة 

 1.250.000 بقيمة  حصة   12500

درهم.

السيدة ندى لعديد 6250 حصة 

بقيمة 625.000 درهم.

حصة   6250 لعديد  رضا  السيد 

بقيمة 625.000 درهم.

األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يوليو  فاتح  بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3235.

83 P

  شرك0)  لسم0) نغرب01) ألبلسك
شركة مساهمة رأسمالها 

2.152.500.000 درهم، الكائن 

مقرها االجتماعي ب 55، شارع عبد 

املومن الدار البيضاء لاملسجلة 

بالسجل التجاري تحت رقم 28.987

رفع رأسمال شركة مساهمة
مالئمة النظام األسا�ضي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 

يناير   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائية 

املغربية  العامة  للشركة   ،2021

الشركة  في  املساهمون  لألبناك،قرر 

مايلي :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

إلى  درهم   2.050.000.000

2.152.500.000 درهم.

للشركة  األسا�ضي  النظام  تعديل 
لمالءمته  لألبناك  املغربية  العامة 
 95/17 رقم  القانون  مقتضيات  مع 
كما  املساهمة  بشركات  املتعلق 
مع  لكذلك  لتتميمه،  تغييره  تم 
 12/103 رقم  القانون  مقتضيات 
املتعلق بمؤسسات االئتمان لالهيئات 

املعتبرة في حكمها.
الجمعية  قررت  حلك،  على  بناء 
العامة االستثنائية تعديل لاملصادقة 
على فصول النظام األسا�ضي الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2021 تحت  24 ماي  بتاريخ  البيضاء 

رقم 779304.
السجل  في  التعديل  تقييد  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
2021 تحت  24 ماي  بتاريخ  البيضاء 

رقم 18789.
84 P

N. BOUTLIHA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2021 ماي   28 يوم  بالقنيطرة 
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 
بالخصائص  محدلدة  مسؤللية 

التالية :
 N. BOUTLIHA SARL : التسمية

.AU
تجزئة   ،855  : االجتماعي  املقر 

الوفاء 2 القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

النقل   : الشركة  موضوع 
الشخ�ضي.

 100.000  : الشركة  مال  رأس 
درهم.

أسامة  إلى  أسند   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوطليحة 

.G543431 الوطنية
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   2021 يونيو   17

.61089
85 P
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INGENEX
SARL AU

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   2021 يونيو   9 يوم  بالقنيطرة 

حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 

بالخصائص  محدلدة  مسؤللية 

التالية :

.INGENEX SARL AU : التسمية

املقر االجتماعي : 30، شارع يوسف 

بن تاشفين مكتب رقم 3 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : خبير في تسوية 

عليها  املؤمن  لاألحداث  الحوادث 

لاملخاطر املختلفة.

الرقابة  التقييم،  الخبرة، 

الصناعة  مجاالت  في  لالتدقيق 

لالسيارات.

على  لاالعتماد  االستشارة 

لالتأمينية  القانونية  الضمانات 

للشركات لاألشخاص الذاتيين.
 100.000  : الشركة  مال  رأس 

درهم.

عادل  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنعائشة 

التقييد  تم   BJ139317 الوطنية 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

 2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة 

سجل تجاري رقم 61385.

86 P

KARNAWALL MAROC SA
شركة مجهولة

رأسمالها 22.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 12050 الطريق 

الرئيسية للرباط/ كم 2 صخيرات 

تمارة

للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 

 20 في  املؤرخة  االستثنائية  العمومية 

 KARNAWALL لشركة   2020 ماي 

رأسمال  حات  ش.م.   .MAROC SA

الشركاء  قرر  درهم،   22.000.000

مايلي :

املال  رأس  زيادة  على  املوافقة 

املساهمة  طريق  عن  الشركة 

بمبلغ  للشركاء  الجاري  بالحساب 

درهم   21.056.000 قدره  اجمالي 

إلى  درهم   944.000 من  ليرتفع 

إنشاء  22.000.000 درهم من خالل 

 100 بقيمة  للحصة   210.560

الواحدة موزعة بين :

 107.385 ب  الكان  احمد  السيد 

حصة.

 42.112 ب  الكان  اكبير  السيد 

حصة.

ب  سويورين  موكادير  السيدة 

40.007 حصة.

 10.528 السيد كيفانك الكان ب 

حصة.

السيد دينيزهان تانسر ب 10.528 

حصة.

مال  رأس  سيرتفع  لذلك  لنتيجة 

إلى  درهم   944.000 من  الشركة 

22.000.000 درهم.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة 5 يوليو 2021 تحت 

الرقم 1475.
الستخراج لحكر

املسير

87 P

 ASSAFINA D’IMPORT

EXPORT
SARL

حل الشركة
العام  الجمع  قرار  بمقت�ضى 

بتاريخ بتمارة،  املنعقد  عادي   الغير 

الشركة  شركاء  قرر   ،2021 ماي   17

 ASSAFINA D’IMPORT EXPORT

SARL مقرها 285 حي النهضة سيدي 

عالل البحرالي خميسات، مايلي :

الحل املسبق للشركة.

مصطفى  يحيالي  السيد  تعيين 

مكان  لتحديد  للشركة  كمصفي 

التصفية بمقر الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 24 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 500.

سجل تجاري رقم 24573.
مقتطف قصد اإلشهار

88 P

 SOCIETE REALISATIONS
 TECHNIQUES ET SERVICES

 MARRAKECH
SARL

اجتماع   2021 ماي   12 بتاريخ  تم 

النقاط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

اآلتية :

 12 بتاريخ  الشركة  تصفية   : ألال 

ماي 2021.

رجاء  السيدة  حمة  إبراء   : ثانيا 

الحاملة  مغربية  جنسية  جبراندل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

E130642 كمحللة للشركة.

الشركة  على  التشطيب   : ثالثا 

بتاريخ 12 ماي 2021.

يونيو   9 يوم  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى   2021

بمراكش تحت رقم 124854.

89 P

STE ONATA GESTION
SARL AU

اجتماع   2021 ماي   24 بتاريخ  تم 

النقط  بموجبه  حدد  استثنائي  عام 

التالية :

تقليص الهدف االجتماعي بحذف 

العناصر التالية :

استغالل مطعم.

إيجار غرف أل شقق مؤنقة.

إلى  االجتماعي  الهدف  توسيع 

العناصر التالية :

قاعة الرياضة.

تنظيم األحداث الرياضية.

لتصبح األنشطة على النحو التالي :

قاعة الرياضة.

تنظيم األحداث الرياضية.

مال  رأس  في   90000 زيادة  تم 

الشركة ليصبح 100.000 درهم هذه 

الزيادة تمت بخلق 900 حصة بقيمة 

 90.000 بإيداع  للحصة  درهم   100

بالحساب البنكي للشركة.

الحصص  ترتيب  يصبح  لبالتالي 

على الشكل التالي :

تعدليت  نايت  عثمان  السيد 

1000 حصة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 18 مراكش  في  التجارية  املحكمة 

يونيو 2021 تحت رقم 125173.

90 P

إيب2ريلسس
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بشريك لحيد
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو   21

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة بشريك لاحد حات الخائص 

التالية :

التسمية : إيسوريناس.

لشراء  بيع   : االجتماعي  املوضوع 

أثاث  املدرسية،  لاللوازم  الكتب 

الطباعة  منتوجات  املكاتب  لمعذات 

باملعذات  الخاصة  الغيار  لقطع 

إصالح،  لاملحاسباتية،  التقنية 

صيانة لكراء جميع أنواع املعذات.

استخالص  بخدمة  مرخص 

اتصاالت  من  كل  لفائدة  الفواتير 

املغرب، املكتب الوطني للكهرباء لاملاء 

لقطاع  املاء  قطاع  للشرب  الصالح 

املوازية  النشاطات  لجميع  الكهرباء 

لحساب املراكز العمومية لالخاصة.

النشر،  الطباعة،  أشغال  جميع 

بالنشر  املتعلقة  أشغال  لكل 

لالطباعة.

27، حي بر  : رقم  املقر االجتماعي 

أنزران تيكيوين أكادير.

من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
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حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

الرأسمال في 100.000 درهم مقسمة 

إلى 1000 حصة اجتماعية من قيمة 

100 درهم لكل حصة مسجلة باسم 

السيدة العسري خديجة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

العسري  السيدة  الوحيد  الشريك 

خديجة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو  فاتح  بتاريخ  ألكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 100573.

91 P

DECO DESIGN
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

فاتح يونيو 2021 بتمارة لالتي تحمل 

الخصائص التالية :

مقالل   : االجتماعي  الهدف 

الديكور، األعمال املتنوعة أل البناء.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

نقدا، لهي تمثل 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي :

 1000  : بوعزالي  فؤاد  السيد 

حصة أي 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   ،59 رقم   : االجتماعي  املقر 

باتريس لومومبا حسان، الرباط.

فؤاد  السيد  هو  املسير   : التسيير 

بوعزالي ملدة غير محدلدة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

130633 باملحكمة التجارية بالرباط.

92 P

DESIGNINO
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل  لالتي  بتمارة   2021 يونيو   6

الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي : تصميم األزياء.

درهم   10.000  : الشركة  رأسمال 
100 حصة من فئة  نقدا، لهي تمثل 

100 درهم للحصة الواحدة.
ملكية حصص املشاركة هي :

حصة   100  : سهل  قاسم  السيد 
أي 10.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : رقم 30، شقة 8 
حسان،  الوكيلي  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.
التسيير : املسير هو السيد قاسم 

سهل ملدة غير محدلدة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
153355 باملحكمة التجارية بالرباط.
93 P

SOCIETE KACHA SERVICE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي رقم 292 بلوك 2 حي 

الرشاد صفرل
تأسيس

تم  خاص  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   ،2021 يوليو   6 بتاريخ  تسجيله 

.SARL AU تأسيس شركة
 SOCIETE KACHA  : التسمية 

.SERVICE SARL AU
موضوع  يتحدد   : الشركة  غرض 

الشركة في  :
 ENTREPRENEUR DE

.TRAVAUX DIVERS
املقر االجتماعي : رقم 292 بلوك 2 

حي الرشاد صفرل.
 99 الشركة  مدة   : الشركة  مدة 
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي

في  محدد   : الشركة  رأسمال 
100.000 درهم.

الشركة  بتسيير  يقوم   : املتصرف 
السيد شهوي ايمن.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 
يناير  فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

لتنتهي في 31 ديسمبر.
إيداع  تم  لقد   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  امللف 
بتاريخ صفرل  بمدينة   االبتدائية 

6 يوليو 2021.
94 P

األستاح ناجي أيوب
موثق

مقهى)فضسء) وحفالت
 11 بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
 24 في  بسطات  سجل   ،2021 مارس 
 : التالية  املراجع  تحت   2021 مارس 
 اإليداع : 2021/4439 األمر بالقبض :

 : الحسابات  سجل   ،2021/4376
الحسن  السيد  باع   ،2021/1918
جميع  بعزلي  مراد  لالسيد  بارة 
ب  تقدر  التي  االجتماعية  حصصهم 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   800
مقهى  ش.ح.م.م.  في  الواحدة  درهم 
 120.000 الحفالت، رأسمالها  فضاء 
بسطات،  االجتماعي  مقرها  درهم، 
املحطة الطرقية، شارع اللة عائشة، 

لفائدة السيد محمد حسون.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 
رقم  تحت   2021 أبريل   5 بتاريخ 

.722/21
95 P

األستاح ناجي أيوب
موثق

HAMDI AZ
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
بشريك لحيد

لألستاح  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ بسطات  موثق  أيوب،   ناجي 

تأسيس  تم   ،2021 مارس   17
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

بالخصائص التالية :

ش.ح.م.م.   HAMDI AZ  : اإلسم 

حات شريك لحيد.

 ،54 الرقم  كيسر،  مركز   : املقر 

دائرة سطات.

الهدف : منعش عقاري.

رأسمال : 100.000 درهم، مقسم 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للواحدة.

اإلدارة : السيد عزيز حمدي.

القانوني  االقتطاع  يتم   : األرباح 

بنسة 5 في املائة إلى حد العشر.

املوسم االجتماعي : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

السجل التجاري رقم : 6599.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 

رقم  تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ 

.2021/684

96 P

األستاح ناجي أيوب

موثق

FENESTRAL
بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�ضى 

في  بسطات  سجل   ،2021 أبريل   14

22 أبريل 2021 تحت املراجع التالية : 

 اإليداع : 2021/5937 األمر بالقبض :

 : الحسابات  سجل   ،2021/5858

نجاة  السيدة  باعت   ،2021/3704

زرزلري  سومية  لالسيدة  زرزلري 

التي  االجتماعية  حصصهم  جميع 

تقدر ب 100 حصة اجتماعية بقيمة 

ش.ح.م.م.  في  الواحدة  درهم   100

 100.000 رأسمالها   FENESTRAL

أحمد  بابن  االجتماعي  مقرها  درهم، 

لفائدة   ،104 رقم  الصناعي  الحي 

السيدة نادية بعزالي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

احمد بتاريخ 10 ماي 2021 تحت رقم 

.2021/27

97 P
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 KETTANI POUR LES
 SERVICES INGENIERIE ET

DU COMMERCE
.K.S.I.C
SARL AU

  كتسني) لخدمست)  هلدس01)
ل  تجسرة)ك.س.إس.ش.م.م.)

سشريك)لح1د
ش.م.م.ش.ل. مصفاة برأسمال 

90.000 درهم
مقر التصفية : 15، شارع األبطال، 

الشقة 4، أكدال الرباط
ICE n° 002.007.669.000.029

انتهاء التصفية
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 10 ماي 2021 لشركة 
الكتاني للخدمات الهندسية لالتجارة 
لحيد  بشريك  ش.م.م.  ك.س.إ.س. 

مايلي :
النهائي  الحساب  على  املوافقة 

للتصفية الحبية للشركة.
إعفاء لتبرئة حمة املصفي.

الحل  لعملية  النهائي  اإلغالق 
الحبي املسبق.

طلب تشطيب الشركة من السجل 
التجاري بالرباط رقم 128.021.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
التجارية  للمحكمة  التجاري  السجل 
بالرباط يوم 5 يوليو 2021 تحت رقم 

.116.008
مقتطف لبيان لإلشهار

98 P

 OULD AL ATTAR
TRANSPORT

SARL AU
رأسمال الشركة : 10.000 درهم

رقم 16، زالية سعيد الدالدي لزنقة 
مصر ميموزة، القنيطرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
17 ماي 2021 تم تقرير مايلي :

الحل املسبق للشركة.
لحل  هيشام  عطار  السيد  تعيين 

الشركة.

مكان  االجتماعي  املقر  تحديد 
الحل املسبق للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

82662 بتاريخ 26 ماي 2021.
99 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
MOUHANDIZ SAMIA II

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE AU CAPITAL DE

112.000 DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 6 RUE MOULAY

SLIMANE - RABAT
موت املرحومة السيدة عائشة 

الساخي
تخصيص أسهمها ألصحاب حقوقها 

لاملراجعة العامة للقانون األسا�ضي
بتاريخ  الجماعي  املحضر  بموجب 
الجمعية  أحاطت   ،2021 يونيو   15
السيدة  الراحلة  بوفاة  العمومية 
سبتمبر  فاتح  في  الساخي  عائشة 
2020 لتقرر إسناد مشاركتها في رأس 
 SOCIETE املسمات  الشركة  مال 
 IMMOBILIERE MOUHANDIZ
من  حصة   180  SAMIA II SARL
فئة 100 درهم للحصة للمستفيدين 

كالتالي :
 45  : املهنديز  الحبيب  السيد 

حصة.
السيد خالد املهنديز : 45 حصة.

السيد محمد املهنديز : 45 حصة.
 22  : املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.
السيد سامية املهنديز : 23 حصة.

املجموع : 180 حصة.
مال  رأس  فإن  سبق  ملا  لنظرا 
درهم   112.000 البالغ  الشركة 
 100 بقيمة  سهم   1.120 إلى  مقسم 

درهم موزعة على النحو التالي :
 241  : املهنديز  الحبيب  السيد 

حصة.
السيد خالد املهنديز : 241 حصة.

 241  : املهنديز  محمد  السيد 
حصة.

 198  : املهنديز  نعيمة  السيدة 
حصة.

 199  : املهنديز  سامية  السيدة 
حصة.

املجموع : 1.120 حصة.
قررت  املحضر،  لنفس  لفقا 
للنظام  عام  إصالح  العامة  الجمعية 
حلك  عن  ينتج  أن  دلن  األسا�ضي، 
إجراء  أجل  من  جديد،  أخالقي  كائن 
في  عليها  املنصوص  التعديالت 

الظواهر التالية :
قانون  بإصدار   2006 فبراير   14

.05-21
2 يونيو 2011 بإصدار قانون -10

24
القانون  بإصدار   2019 أبريل   26

.19-21
 96-5 القانون  لإكمال  تعديل 
املسؤللية  حات  بالشركات  املتعلق 

املحدلدة.
االحتفاظ  العام  الجمع  قرر 
بالسيد الحبيب املهنديز كمسير لحيد 

للشركة ملدة غير محدلدة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   115877

.63.151
للخالصة لالبيان

فيدكس

100 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
MOUHANDIZ NAMIA II

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE AU CAPITAL DE

112.000 DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 6 RUE MOULAY

SLIMANE - RABAT
موت املرحومة السيدة عائشة 

الساخي
تخصيص أسهمها ألصحاب حقوقها 

لاملراجعة العامة للقانون األسا�ضي
بتاريخ  الجماعي  املحضر  بموجب 
الجمعية  أحاطت   ،2021 يونيو   15
السيدة  الراحلة  بوفاة  العمومية 

سبتمبر  فاتح  في  الساخي  عائشة 

2020 لتقرر إسناد مشاركتها في رأس 

 SOCIETE املسمات  الشركة  مال 

 IMMOBILIERE MOUHANDIZ

من  حصة   180  NAMIA II SARL

فئة 100 درهم للحصة للمستفيدين 

كالتالي :

 45  : املهنديز  الحبيب  السيد 

حصة.

السيد خالد املهنديز : 45 حصة.

السيد محمد املهنديز : 45 حصة.

 23  : املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

السيد سامية املهنديز : 22 حصة.

املجموع : 180 حصة.

مال  رأس  فإن  سبق  ملا  لنظرا 

درهم   112.000 البالغ  الشركة 

 100 بقيمة  سهم   1.120 إلى  مقسم 

درهم موزعة على النحو التالي :

 241  : املهنديز  الحبيب  السيد 

حصة.

السيد خالد املهنديز : 241 حصة.

 241  : املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 199  : املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

 198  : املهنديز  سامية  السيدة 

حصة.

املجموع : 1.120 حصة.

قررت  املحضر،  لنفس  لفقا 

للنظام  عام  إصالح  العامة  الجمعية 

حلك  عن  ينتج  أن  دلن  األسا�ضي، 

إجراء  أجل  من  جديد،  أخالقي  كائن 

في  عليها  املنصوص  التعديالت 

الظواهر التالية :
قانون  بإصدار   2006 فبراير   14

.05-21

2 يونيو 2011 بإصدار قانون -10

24
القانون  بإصدار   2019 أبريل   26

.19-21

 96-5 القانون  لإكمال  تعديل 

املسؤللية  حات  بالشركات  املتعلق 

املحدلدة.
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االحتفاظ  العام  الجمع  قرر 

بالسيد الحبيب املهنديز كمسير لحيد 

للشركة ملدة غير محدلدة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   115876

.63.149
للخالصة لالبيان

فيدكس

101 P

UNION FINANCES CORP
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد
رأسمالها 100.000 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، كلم 

7، طريق الرباط، عين السبع

السجل التجاري : 109.635

الزيادة في رأسمال الشركة
 17 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

الوحيد  الشريك  فإن   ،2021 ماي 

رأسمال  في  الزيادة  قرر  قد  للشركة 

بتقدمة   9.900.000 بمبلغ  الشركة 

رفع  عنه  نتج  الذي  ال�ضيء  نضية، 

إلى  درهم   100.000 من  الرأسمال 

10.000.000 درهم.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 21 يونيو 2021 تحت 
رقم 783489.

103 P

DISLOG INDUSTRIES
شركة مساهمة رأسمالها 

169.300.000 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 

املنطقة الصناعية ألالد صالح 

بوسكورة

السجل التجاري : 403.199

تعديل السنة املالية للشركة
غير  العامة  الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للمساهمين   العادية 

25 ماي 2021، تقرر مايلي :

ملالية  السنة  إقفال  تاريخ  تعديل 

اآلن  من  سيصبح  الذي  للشركة 

فصاعدا يوم 30 يونيو من كل سنة.

للنظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

تحت   2021 يونيو   2 بتاريخ  البيضاء 

رقم 780946.

104 P

 HYGIENIC MODERN

INDUSTRIES
شركة مساهمة

رأسمالها 38.300.000 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 

املنطقة الصناعية ألالد صالح 

بوسكورة

السجل التجاري : 403.205

نقل مقر الشركة
غير  العامة  الجمعية  بموجب 

في املنعقدة  للمساهمين   العادية 

4 ماي 2021، تقرر مايلي :

نقل مقر الشركة إلى : 111 الطريق 

الحسنية،  املصباحية  الساحلية 

املحمدية.

للنظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

2021 تحت  31 ماي  بتاريخ  البيضاء 

رقم 780473.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 يونيو   11 بتاريخ  للمحمدية 

تحت رقم 1372.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

للمحمدية  االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم  تحت   2021 يونيو   11 بتاريخ 

.28.309

105 P

CHARI.MA
شركة مساهمة

رأسمالها 300.000 درهم
الكائن مقرها : الدار البيضاء، 
املنطقة الصناعية ألالد صالح 

بوسكورة
السجل التجاري : 405.363

التخفيض لالزيادة في رأسمال 
الشركة

غير  العامة  الجمعية  بموجب 
في املنعقدة  للمساهمين   العادية 

معاينة  تمت   ،2021 أبريل   27
الشركة  رأسمال  من  التخفيض 
من  لخفضه  درهم   299.000 بمبلغ 

300.000 درهم إلى 1.000 درهم.
اإلدارة  مجلس  مدالالت  بموجب 
لبناء   ،2021 أبريل   28 في  املجتمع 
طرف  من  له  املخولة  السلطات  على 
الجمعية العامة غير العادية املنعقدة 
2021، تمت معاينة  27 أبريل  بتاريخ 
رأسمال  في  للزيادة  النهائي  االنجاز 
درهم،   499.000 بمبلغ  الشركة 
الرأسمال  رفع  عنه  نتج  الذي  الشيئ 
من 1.000 درهم إلى 500.000 درهم.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2021 تحت 

رقم 783773.
106 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء 4، زنقة املعطي جزللي )زنقة 

فريول سابقا(، أنفا

CDG INVEST
شركة مساهمة رأسمالها 

6.952.870.000 درهم
الكائن مقرها : الرباط، محج مركز 

رياض
عمارة االعمال 7، الطابق الثالث ، 

حي الرياض
السجل التجاري : 61.511

التعريف الجبائي : 1641751
تغيير تاريخ إقفال السنة املالية

بموجب مدالالت الجمعية العامة 
املنعقدة  للمساهمين  العادية  غير 
الساعة  على   2021 أبريل   30 في 

إقفال  تاريخ  تغيير   : تقرر  التاسعة، 
السنة املالية لشركة CDG Invest إلى 

30 سبتمبر عوض 31 ديسمبر.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021 تحت  يونيو   15 بتاريخ  للرباط 

رقم 115431.
107 P

HOLDPARTS
تكوين شركة مساهمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام  لضع  تم   ،2021 يونيو   25
تكمن  مساهمة  لشركة  األسا�ضي 

مميزاتها فيما يلي :
الشكل : شركة مساهمة.

.HOLDPARTS : التسمية
الغرض : شركة قابضة.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
187، شارع الحسن الثاني.

املدة : 99 سنة.
 521.537.900  : الشركة  رأسمال 

درهم مفصل كما يلي :
 400.000 بمبلغ  نضية  تقدمة 

درهم.
مبلغ  في  مقدرة  عينية  تقدمة 

521.137.900 درهم.
فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
لطفي  السيد   : املتصرفون 
 CREDIT شركة  السقاط، 
 IMMOBILIER ET HOTELIER CIH
املمثلة من طرف السيد يونس زلبير، 
السيد  حدجيوي،  سمير  السيد 
ابراهيم زخنيني لالسيد مراد ميموني.

الرئيس املدير العام : السيد لطفي 
السقاط.

كاتب مجلس اإلدارة : السيدة منى 
حمود.

مكتب   : الحسابات  مراقب 
MAZARS يمثله السيد طه فردلس.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 29 يونيو 2021 تحت 

رقم 784639.
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الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 
رقم  تحت   2021 يونيو   29 بتاريخ 

.508.549
108 P

CORPO IMMO
تكوين شركة مساهمة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
النظام  لضع  تم   ،2021 يونيو   17
تكمن  مساهمة  لشركة  األسا�ضي 

مميزاتها فيما يلي :
شركة  مساهمة،  شركة   : الشكل 
تسيير  بقواعد  عقارية  توظيف 

.SPI-RFA مخففة
.CORPO IMMO : التسمية

الغرض : هيأة التوظيف الجماعي 
العقاري.

مقر الشركة : الدار البيضاء، برج 
CFC الطابق 11.

املدة : 99 سنة.
 214.600.200  : الشركة  رأسمال 

درهم مفصل كما يلي :
مبلغ  في  مقدرة  عينية  تقدمة 

214.600.000 درهم.
تقدمة نضية بمبلغ 200 درهم.

فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر.

 ROYALE  : املتصرفون 
 MAROCIANE D’ASSURANCE
السيد  طرف  من  املمثلة   RMA
 RMA بنسعيد  كريم  محمد  زهير 
طرف  من  املمثلة   ASSISTANCE
ل  بنسعيد  كريم  محمد  زهير  السيد 
من  املمثلة   MEDIUM FINANCE

طرف السيد سمير باعلي.
رئيس مجلس اإلدارة : السيد زهير 

محمد كريم بنسعيد.
 BMCE شركة   : العام  املدير 
يمثلها   CAPITAL REAL ESTATE

السيد أديب ملزابي.
السيد   : اإلدارة  مجلس  كاتب 

حمزة العراقي.
 HDID مراقب الحسابات : شركة
محمد  السيد  يمثلها   &ASSOCIES

حديد.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

 2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 785212.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.509.303

109 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء 4،زنقة املعطي جزللي زنقة فريول 

سابقا أنفا

 CASABLANCA SETTAT

DEVELOPPEMENT
تكوين شركة مساهمة

بالدار  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

2021، تم لضع  البيضاء في 9 مارس 

مساهمة  لشركة  األسا�ضي  النظام 

تكمن مميزاتها فيما يلي :

الشكل : شركة مساهمة.

 CASABLANCA  : التسمية 

.SETTAT DEVELOPPEMENT

الغرض : تهيئة مناطق النشاطات 

االقتصادية.

مقر الشركة : الدار البيضاء، دار 

الباشا شارع فيكتور هيكو األحباس.

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 15.000 درهم.

فاتح  من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

مصطفى   : العام  املدير  الرئيس 

باكوري.

املتصرفون : مصطفى باكوري.

أحمد القيال

 CHAABI CAPITAL

.INVESTISSEMENT

عثمان  السيد  طرف  من  املمثل 

تاج الدين.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 17 يونيو 2021 تحت 
رقم 783037.

110 P

سمسرت)ف1لسنس

شركة حات مسؤللية محدلدة يقدر 

رأسمالها ب 100.000 درهم

 العنوان : 6 زنقة ضاية عوى

شقة 16 أكدال الرباط

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم  بالرباط   2021 ماي   21

يقدر  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

ليوجد  درهم   100.000 ب  رأسمالها 

 : التالي  بالعنوان  االجتماعي  مقرها 

أكدال   16 شقة  عوى  ضاية  زنقة   6

الرباط.

التسمية : شركة سمارت فينانس.

الهدف : سمسرة االئتمان البحث 

بأفضل  فائدة  األكثر  القرلض  عن 

معدالت الفائدة لألفراد لاملهنيين.

استشارات التأمين لالسمسرة.

ضاية  زنقة   ،6  : االجتماعي  املقر 

عوة شقة 16 أكدال الرباط.

املدة : مدة الشركة 99 سنة ابتداء 

من يوم التأسيس.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 100.000 في  االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   100 بمقدار  اجتماعية 

حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

كاجوان ايتيان سامر كمسير للشركة 

ملدة غير محددة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

لالباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.115929

111 P

برجكط)الون
لقف نشاط شركة برجكط الين

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها ب 100.000 درهم

العنوان : أ 8 إقامة لخضر )نخلة 2) 
زنقة األمم املتحدة الرباط )السجل 

التجاري( رقم 57447

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

اتفق  بالرباط   2021 ماي   27 بتاريخ 

الين  برجكط  لشركة  العام  الجمع 

يقدر  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
ليوجد  درهم   100.000 ب  رأسمالها 

مقرها االجتماعي بالعنوان التالي :
زنقة   )2 )نخلة  لخضر  إقامة   8 أ 
األمم املتحدة الرباط )النموحج( رقم 

57447 على مايلي :

تصفية الشركة : قرر الجمع العام 

برجكط  لشركة  أللانه  السابق  الحل 

الين.

صادق   : التصفية  مأمور  تعيين 

مأمور  تقرير  على  العام  الجمع 

لتصفية شركة برجكط الين السيدة 

بوإفرادن حياة.

العام  الجمع  : قرر  التصفية  مقر 

لتصفية  محال  االجتماعي  املقر 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.6435

112 P

شرك0)مسم2ن) لحب2ب
شركة محدلدة املسؤللية

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

 Lot E 2A19 Lots : املقر االجتماعي

Anbra Rte Ain Smen Fes

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

باملقر   2021 مارس   5 بتاريخ  املنعقد 

االجتماعي للشركة تقرر مايلي :

النظام  7 من  ل   6 املادتين  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
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من  اجتماعية  حصة   400 بيع 
طرف السيد املدغري العلوي العربي 
 C13726 رقم  ب.ت.ل.  الحامل 
لفائدة السيد املدغري العلوي هشام 

.C792713 الحامل ب.ت.ل. رقم
من  اجتماعية  حصة   200 بيع 
عمر  العلوي  املدغري  السيد  طرف 
 CD202345 رقم  ب.ت.ل.  الحامل 
لفائدة السيد املدغري العلوي هشام 

.C792713 الحامل ب.ت.ل رقم
من  اجتماعية  حصة   200 بيع 
طرف السيدة املدغري العلوي سهام 
 C509311 رقم  ب.ت.ل.  الحامل 
لفائدة السيد املدغري العلوي هشام 

.C792713 الحامل ب.ت.ت.ل. رقم
النظام  من   3 املادة  تعديل 
الشركة  تسمية  تصبح   / األسا�ضي 
محدلدة  للحبوب  مامون  شركة 

املسؤللية للشريك الوحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ 
3291 السجل التجاري رقم 46761.
113 P

JM INNOVATION
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
لحات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 30 شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�ضى 
قوانين  لضع  تم   2021 يونيو   10

الشركة حات املميزات التالية :
 JM INNOVATION  : التسمية 

.SARL AU
حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  لحات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.
الغرض االجتماعي بإيجاز : اعمال 

البناء لأعمال مختلفة ؛
املناقصة.

املدة : حددت في 99 سنة.
30 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 
حسان  لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8

الرباط.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
السيد  يملكها  درهم   100 لاحدة  كل 

محمد اجعيداني.
طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 

السيد محمد اجعيداني.
كتابة  لدى  تم  القانوي  االيداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 : رقم  تحت   2021 يونيو   28 بتاريخ 

.153781
114 P

RL INVEST 
رأس املال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : حي حسان، زنقة 
شالة، إقامة الرياض 38 ب، شقة 

رقم 2، الرباط
رقم السجل التجاري : 114529

العام  الجمع  قرار  بموجب 
بتاريخ لاالستثنائي  السنوي   العادي 

طرف  من  املمثل   2021 يونيو   16
إلى  بالنظر  العيسالي،  رياض  السيد 
الوضع املالي للشركة أنه تم الوصول 
إلى خسارة أكثر من 75 باملائة من رأس 
املال لبالتالي لفقا للقانون قرر مدير 
ليتعهد  النشاط  استمرارية  الشركة 
املواعيد  في  الحالة  هذه  بتصحيح 

القانونية.
لدى  القانوي  اإليداع  تم  لقد 
بالرباط تحت رقم  التجارية  املحكمة 

5585 بتاريخ 30 يونيو 2021.
115 P

GARMELLOW
رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 5، شارع ألالد 
فارس بير قاسم، الرباط، السوي�ضي

رقم السجل التجاري : 100563
بموجب قرار الجمع العام العادي 
السنوي لاالستثنائي بتاريخ 11 يونيو 
السيدة  طرف  من  املمثل   ،2021
منية سيناصر بن العربي، بالنظر إلى 

الوضع املالي للشركة أنه تم الوصول 

إلى خسارة أكثر من 75 باملائة من رأس 

قررت  للقانون  لفقا  لبالتالي  املال 

النشاط  استمرارية  الشركة  مديرة 

في  الحالة  هذه  بتصحيح  لتتعهد 

املواعيد القانونية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

تحت بالرباط  التجارية   املحكمة 

رقم 5592 بتاريخ 30 يونيو 2021.

116 P

 INTUITIVE WATER

SOLUTION
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة من 

شريك لاحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات 
التالية بالرباط

بتاريخ  2017/5/17
 INTUITIVE  : اإلجتماعي  اللقب 

.WATER SOLUTION SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة من شريك لاحد.

غرض   : االجتماعي  الهدف 

في  أل  املغرب  في  سواء  الشركة، 

الخارج، باألصالة عن نفسها لبالنيابة 

عن الغير أل باملشاركة، هو القيام بما 

يلي :

لالتدريب  لاملساعدة  االستشاة 

لإجراء الدراسات لاملراقبة لالتدقيق 

أل التحليالت أل الخدمات، في جميع 

لالقانون  املالية  سيما  ال  املجاالت، 

التجارية  لاألعمال  لاالقتصاد 

الخاصة أل الشؤلن العامة لالتجارة 

لاإلدارة  لالتنظيم  لالبيئة  لالتعليم 

لالتجارة لاإلدارة لالفنية لصالح :

أي شخص طبيعي، مغربي أل غير 

مغربي ؛

أي شخص معنوي، سواء كان له 

أل  كانت  مغربية  اعتبارية،  شخصية 

ال، تم إنشاؤه أل إنشاؤها ؛

أل  دللية  هيئة  أي  أل  دللة  أي 
أل  حكومية  أل  لطنية  أل  ألرلبية 
إقليمية أل إدارية أل بلدية أل محلية، 
إنشاؤها  تم  مغربية،  غير  أل  مغربية 
إدارية  إنشاؤها، لديها خبرة  أل سيتم 
تنفيذية  أل  حكومية  أل  تشريعية  أل 
حلك  في  بما  تنظيمية،  أل  قضائية  أل 
أل  مكتب  أل  لكالة  أل  إدارة  لزارةـ  أي 
أل  الهيئة  لهذه  آخر  أل قسم  منظمة 
أخرى  هيئة  أل  معنوي  شخص  أي 

مفوضة من هذه الهيئة.
املعامالت  جميع  عام،  لبشكل 
لاملالية  لالصناعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة  لالعقارية،  لاملنقولة 
مباشر أل غير مباشر باألشياء املذكورة 
تعزز  أن  يحتمل  التي  أل  أعاله، 

تحقيقها لتطويرها.
املال  رأس  تحديد  تم   : املال  رأس 
بمبلغ 35.000 درهم )خمسة لثالثون 
سهم   350 إلى  مقسم  درهم(  ألف 
درهم(،  )مائة  درهم   100 بقيمة 
على  الوحيد  للمساهم  مخصصة 

النحو التالي :
السيد منصف ماللي : 350 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : زالية بهت للادي 

سبو، 8، شقة 1 أكدال - الرباط.
التسيير : منصف ماللي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط  التجارية 

بالسجل التجاري 153339.
117 P

إئتمانية أبعقيل

زنقة جبل تازكة، عمارة 10، مكتب 1، أكدال، 

الرباط

037.77.98.93

travaux.ma
SARL

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 2020 أكتوبر   9 بتاريخ  االستثنائي 
في  للضعها  الشركة  حل  تقرر 
املصفي  تعيين  تم  الودية،  التصفية 
 MOHAMMED FROUIJ السيد 
1976 الحامل  28 ديسمبر  املزداد في 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حي   80 فيال  لالقاطن   AB220558
تمتعه  مع  الرباط.   CYM 2 املنطلق 

بكامل الصالحيات لتصفية الشركة
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املقر  في  التصفية  مقر  حدد 
االجتماعي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 
يونيو   16 بتاريخ   5936 رقم  تحت 

.2021
للخالصة لالنشر

118 P

مكتب االستشارة

FIDUTEMA

ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة الطابف األلل شقة رقم 

1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

STE ROUIDACOM
SARL AU

تغيير مقر  الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
 STE يونيو 2021 قرر مسؤلل شركة
ش.م.م   ROUIDACOM SARL AU

حات الشريك الوحيد ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
التالي الكائنة 33 لفا حي الغزالي تمارة ؛
تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

5 يوليو 2021 تحت رقم 116000.
119 P

مكتب االستشارة

FIDUTEMA

ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة الطابف األلل شقة رقم 

1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

STE RADIACOM
SARL

الكائن مقرها : تجزئة مرحات حي 

 الغزالي شارع عمرل ابن العاص
رقم 150 تمارة

تأسيس  الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

2021 قد تم تأسيس شركة  8 يونيو 

املسؤللية  حات   RADIACOM SARL

الخصائص  تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية :

RADIACOM SARL : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤللية محدلدة.
100.000 مائة   : الشركة  رأسمال 

ألف درهم.

في  مقالل   : االجتماعي  الهدف 

األشغال املختلفة لأشغال البناء.

بيع مواد لمعذات البناء.

الشركاء : فاطمة بوشبشوب 500 

حصة ؛

حليمة البطمي 500 حصة.

بوشبشوب  فاطمة   : التسيير 

لحليمة البطمي مسيرين للشركة.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 31 

ديسمبر من كل سنة ما عدا السينة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

تحت   2021 يونيو   5 بتاريخ  بتمارة 
رقم 133687.

120 P

STE MAJD TAFILALT
الغير  العام  بمقت�ضى قرار الجمع 

 2021 يونيو   4 يوم  املنعقد  العادي 

لشركة STE MAJD TAFILALT مقرها 
حي  أ  بلوك   8 زنقة   2 رقم  االجتماعي 

لاد فاس فاس.

تفويت 1000 حصة  من السيدان 

مغرالي عبد الحق لالخو عبد هللا إلى 

الذي  املالك  عبد  الحدا�ضي  السيد 

قدرها  حصة   1000 يمتلك  أصبح 

100.000 درهم.

 : للسيد  لاإلمضاء  التسيير 

الحدا�ضي عبد املالك.

شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة  إلى  املحدلدة  املسؤللية  حات 

حات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

الشريك الوحيد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 3284 رقم  تحت  بفاس  التجارية 

رقم  تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ 

.43209

121 P

شركة صوفينور

للمحاسبة لاإلعالميات ش.حم.م

املقر االجتماعي : زالية شارع موالي عبد العزيز 

لزنقة لاد املخازن رقم 5 ل 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

SUD AUTO SERVICE(0شرك

ش.ح.م.م ش.ل

حل  الشركة
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالقنيطرة

يلي  ما  تحديد  تم   2021 يونيو  فاتح 

تبعا للمحضر :

انحالل مسبق للشركة ؛

تسمية املصفي لهي مغرالي مريم.

 : التصفية  فيه  تمت  الذي  املقر 

بالقنيطرة، 21 رقم 702 حي االرشاد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يونيو   14 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83064.
للضبط لالنشر

122 P

HOFFNUG TRANS(0شرك

SARL AU

حل  الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   2021 يونيو   14 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر :

انحالل مسبق للشركة ؛

السيد  لهو  املصفي  تسمية 

الشرادي يونس.

 : التصفية  فيه  تمت  الذي  املقر 

بالقنيطرة، حي االرشاد شارع 32 رقم 

298 الطابق السفلي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يونيو   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83521.
للضبط لالنشر

123 P

شركة صوفينور للمحاسبة لاإلعالميات

ش.ح.م.م

املقر االجتماعي : زالية شارع موالي عبد العزيز 

لزنقة لاد املخازن رقم 5 ل 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

3P WAYS TRAVAUX(0شرك
ش.ح.م.م
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2021 يونيو  فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة، 
 3P WAYS« شركة  تأسيس  تم 

TRAVAU« ش.ح.م.م ش.ل
املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 
العزيز  العزيز شارع موالي عبد  عبد 

رقم 4 القنيطرة.
االشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة.
العمليات  كل  عامة  لبصفة 
لها  التي  لاملالية  لالعقارية  التجارية 
من  لالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السيد محمد  إلى  أسند   : التسيير 

عواج.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
رأس املال حدد في مبلغ : 100.000 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
لقيد  بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 
تحت  بالقنيطرة  التجاري  بالسجل 

رقم 61027 بتاريخ 14 يونيو 2021.
من أجل املستخرج لاإلشارة

صوفينور

124 P

شركة صوفينور للمحاسبة لاإلعالميات

ش.ح.م.م

املقر االجتماعي : زالية شارع موالي عبد العزيز 

لزنقة لاد املخازن رقم 5 ل 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

TO BUILD(0شرك
ش.ح.م.م
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2021 يونيو   16 بتاريخ  بالقنيطرة، 
 »TO BUILD« شركة  تأسيس  تم 

ش.ح.م.م.
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ابي  شارع   26  : االجتماعي  املقر 
زراء 39 شارع موالي عبد العزيز ل 86 
العمارة  الرحمان  عبد  موالي  شارع 
 7 رقم  مكتب  الرضوان  إقامة   A

القنيطرة.
االشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة لالبناء.
العمليات  كل  عامة  لبصفة 
لها  التي  لاملالية  لالعقارية  التجارية 
من  لالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السيد محمد  إلى  أسند   : التسيير 

بوريشة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
رأس املال حدد في مبلغ : 100.000 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 
سدد  للواحدة  درهم   100 بقيمة 

اكتتابها لتوزيعها كالتالي :
السيد محمد بوريشة 400 حصة ؛

 400 خيدر  اللطيف  عبد  السيد 
حصة ؛

السيدة بديعة خيدر 200 حصة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الحهوي  املركز  لدى  القانوني 
لالستثمار لالية الرباط سال القنيطرة 
بالقنيطرة  التجاري  بالسجل  لقيد 
يونيو   23 بتاريخ   61267 رقم  تحت 

.2021
من أجل املستخرج لاإلشارة

صوفينور

125 P

شركة صوفينور للمحاسبة لاإلعالميات

ش.ح.م.م
املقر االجتماعي : زالية شارع موالي عبد العزيز 

لزنقة لاد املخازن رقم 5 ل 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

BINAA TAFILALT(0شرك
ش.ح.م.م

تفويت حصص
الحصص  تفويت  عقد  بمقت�ضى 
28 أبريل  في  مؤرخ  بالقنيطرة،  املبرم 
2021 تم تحديد ما يلي تبعا للمحضر

البوقاعي  هللا  عبد  السيد  تفويت 
ل 333 حصة ؛

العلمي  الحق  عبد  السيد  تسمية 
كمسيرين  البزار  العربي  لالسيد 

للشركة لإعطاؤهما حق التوقيع.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يونيو   23 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83653.
للضبط لالنشر

من أجل املستخرج لاإلشارة
صوفينور
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شركة صوفينور للمحاسبة لاإلعالميات
ش.ح.م.م

املقر االجتماعي : زالية شارع موالي عبد العزيز 
لزنقة لاد املخازن رقم 5 ل 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

HBR NEGOCE(0شرك
ش.ح.م.م ش.ل

تحويل املقر االجتماعي للشركة
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2021 20 ماي  يوم  بالقنيطرة، 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
الكائن  االجتماعي  املقر  تحويل 
حي   10 مجموعة   529 رقم  بتيفلت 
الكائن  الجديد  املقر  إلى  الجديد، 

بتيفلت رقم 50 تجزئة التيسير.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يونيو   28 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 581.
للضبط لالنشر

من أجل املستخرج لاإلشارة
صوفينور

127 P

SOCIETE HIPERFOR
SARL AU

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2021 قرر  يونيو   28 بتاريخ  مسجل، 

مسير الشركة ما يلي :
تفويت الحصص :

فوت السيد الرا�ضي ايوب لفائدة 
اي  حصة   1000 ناجي  لبنى  السيدة 

100.000 درهم.

تعيين مسير جديد للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو  فاتح  بتاريخ  التجارية  املحكمة 

2021 تحت رقم 115936.

128 P

KHARRAZ IMMOBILIER
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   24

حات املسؤللية املحدلدة لالتي تحمل 

الخصائص التالية :

 KHARRAZ  : التسمية 

.IMMOBILIER

.SARL : الصفة القانونية

املباني،  بناء   : االجتماعي  الهدف 

تشييد  أل  أعمال  عقاري،  منعش 

متنوعة، مطور عقارات.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  الـتأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

58 شقة  : عمارة  املقر االجتماعي 
رقم أ 3 زنقة لاد سبو أكدال الرباط.

املسير : السيد عبد الرزاق أخراز.
بالسجل التقييد   رقم 

التجاري 153393.
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EFICAZ(-(CONTROLE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد

بتاريخ الشركاء  قرار   بموجب 

2021 تقرر تأسيس شركة  22 يونيو 

بشريك  املحدلدة  مسؤللية  حات 

من  تتكون  فإنها  لذلك  لتبعا  لاحد 

السيدة سناء دمير.

نشاط الشركة :
لاالبحاث  للدراسات  مكتب 
لالتركيبات  البناء  مجال  في  التقنية 

الصناعية.
مقر الشركة : شارع املقالمة زنقة 
الطابق   21 رقم  عمارة  ابيدجان 

الثالث رقم 8 حي املحيط الرباط.
 EFICAZ -  : الشركة  تسمية 

.CONTROLE SARL AU
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للواحدة.
دمير  ايمان  السيدة   : التسيير 

لالسيد حمزة املزكيدي.
التوقيع : التوقيع الفردي للسيدة 
الوثائق  يخص  فيما  دمير  ايمان 
للسيد  الفردي  لالتوقيع  االدارية 
الوثائق  يخص  فيما  املزكيدي  حمزة 

التقنية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 153317.
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

130 P

APM INSTITUTE
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 
رأسمالها : 400.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة 3 مارس 
طريق القنيطرة رقم 2 سال

تصفية الشركة
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
تقرر   2021 مارس   9 بتاريخ  للشركة 

ما يلي :
بعد االستماع للتقرير حول جميع 
عمليات التصفية فقد لافق املصفي 
السيد سالمي نور الدين حول التقرير 

لكذلك الحساب النهائي للتصفية.
تبعا ملا سبق فقد قرر الجمع منح 
السيد  للمصفي  الصالحيات  جميع 
مسطرة  ينهي  كي  الدين  نور  سالمي 

التصفية.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 2021 يونيو   28 في  بسال  االبتدائية 

تحت رقم 36978.
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

131 P

S.S.I.COM
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
محدلدة بشريك لاحد

تأسيس شركة
بتاريخ الشركاء  قرار   بموجب 

شركة  تأسيس  تقرر   2021 يونيو   7
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 
من  تتكون  فإنها  لذلك  لتبعا  لاحد 

السيدة بعال سميرة.
 S.S.I.COM  : الشركة  تسمية 

.SARL AU
نشاط الشركة : خدمات متعددة.

الخالق  عبد  شارع   : الشركة  مقر 
رقم  متجر  املحمدية  إقامة  طوريس 

4 سال.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
رأس املال : 10.000 درهما مقسم 
درهم   100 بقيمة  حصة   100 على 

للواحدة.
بعال  السيدة   : التوقيع  التسيير 

سميرة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 2021 االبتدائية بسال في فاتح يوليو 

تحت رقم 34067.
لهذا بمثابة مقتطف لبيان
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KECH BURRITO
عرفي  أل  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ 12 مارس 2021 
قد تم تأسيس شركة حات املسؤللية 

محدلدة.
الهدف االجتماعي : مطعم - تنظيم 

الحفالت.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :

السيد محمد عمراني 500 حصة ؛

التسولي  بجداين  صفاء  السيدة 

500 حصة.

من  ابتداء   سنة    99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
موالي  زنقة   8 شقة   30  : املقر 

أحمد لوكيلي حسان الرباط.

املسير : السيد محمد عمراني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

152857 الرباط.
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SAMAZ CONSULTING
SARL AU

تأسيس  تم  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

ش.ح.م.م لها املميزات التالية :

 SAMAZ  : الشركة 

محدلدة  شركة   CONSULTING

املسؤللية.

مرزاق  زياد  السيد  عين   : التسيير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A375722 رقم

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

النشاط : االستيراد لالتصدير.

سنة   99 في  حدد   : الشركة  مدة 

ابتداءا من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.

السنة  تبتدأ   : االجتماعية  السنة 

كل  من  يناير  فاتح  من  االجتماعية 

سنة لتنتهي في 31 ديسمبر من نفس 

السنة.

 N° 9 angle  : االجتماعي  املقر 

 avenue de la residence et rue

iran quartier ocean rabat

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التقييد  رقم  بالرباط  التجارية 

السجل التجاري 153053.
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 EXCLUSIVE
 CONSTRUCTIONS

SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
الدار البيضاء بتاريخ 16 يونيو 2021 
قد تم تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة بشريك لحيد :
الشريك الوحيد : نسيم عابدي.

 exclusive  : الشركة  اسم 
.constructions SARL AU

نجارة   : االجتماعي  الهدف 
.pvc األملنيوم، معدني أل

حات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

املقر االجتماعي : 10 زنقة الحرية، 
الدار   ،5 رقم  شقة  الثالث،  طابق 

البيضاء، املغرب.
درهم   30.000  : الشركة  رأسمال 

)ثالثون ألف درهم(.
املسير : نسيم عابدي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.509457

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

135 P

happening event
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
لشريك لحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الطابق األر�ضي رقم 
8 زنقة موتيالتي راسين الدار البيضاء

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
أبريل   19 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
سبتي  لداد  السيدة  قررت   2021

ما يلي :
حل الشركة قبل األلان.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
للشركة  للشركة  االجتماعي 
بالدار البيضاء الطابق األر�ضي رقم 8 

زنقة موتيالتي راسين.

من  سبتي  لداد  السيدة  تكليف 

طرف الجمع العام كمسؤلل بعملية 

التصفية إلى غاية انتهائها.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

لحلك   782289 رقم  تحت  البيضاء 

بتاريخ 11 يونيو 2021.

136 P

ste ratiba car
 الرأسمال : 100.000 درهم

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
بتاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  لضع  تم   ،2020 سبتمبر   9

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة حات الخصائص التالية :

ratiba car : التسمية : االجتماعية

الهدف االجتماعي : كراء السيارات 

بدلن سائق؛

املقر االجتماعي : رقم 615 تجزئة 

اليانس دارنا مهدية القنيطرة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة لزعت كما يلي :

حصة   500 أمين  الرلداني  السيد 

؛

السيدة الرلداني هند 500 حصة.

السنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  أمين،  الرلداني 

الوثائق  على  لكموقع  محدلدة،  غير 

البنكية.

التجاري  السجل  إيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

 2020 أكتوبر   27 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 56903.

137 P
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ATELIER ZONE LAZREQ

sarl au

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

 atelier بتاريخ 25 ماي 2021 لشركة

حات  شركة   zone lazreq sarl au

لحيد  بشريك  محدلدة  املسؤللية 

قررلا  درهم   100.000 رأسمالها 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

من كيش لوداية العمارة 679 الشقة 

الرقم  الثالث  الطابق  إلى  تمارة   2

املنصور  يعقوب  املسيرة  شارع   3

الرباط.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ  بتمارة 

رقم 6060.

138 P

دلنس) 1دي

تسجيل  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

طبقا  ليدي  دلنا  لشركة  التتعديل 

بمحضر  املعدل  األسا�ضي  لقانونها 

 2021 يونيو   23 بتاريخ  استثنائي 

ليشمل هذا التعديل ما يلي :

العرل�ضي  السيدة  على  التشطيب 

خيرة من الئحة التسيير لاإلبقاء على 

لوحده  مصطفى  االبراهيمي  السيد 

دلنا  للشركة  لحيد  لمالك  كمسير 

االبراهيمي  السيد  يكون  ليدي لعليه 

مصطفى املتمتع الوحيد بالصالحيات 

الكاملة للتسيير لالتوقيع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

يوليو  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021

السجل التجاري رقم 14437.

139 P

مكتب امودح للحسابات لالدراسات الجبائية 
لالقانونية

 ،II زالية باتر نون لاالسكندرية، عمارة لينا 
شقة 2B حي املستشفيات، الدار البيضاء
الهاتف : 37 91 56 022/ 46 28 57 022

 FADOUA EZZAIM
 شركة محدلدة املسؤللية 

بشريك لاحد
رأسمالها : 20.000 درهم

870، سكتور A كيش الوداية، تمارة
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 

بشريك لاحد
بتمارة  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1
تم تحرير   ،2021 15 مارس  في  مؤرخ 
محدلدة  لشركة  أسا�ضي  نظام 
خاصياتها  لاحد  بشريك  املسؤللية 

كالتالي :
 FADOUA EZZAIM  : التسمية 

ش.م.م بشريك لاحد.
الشركة   : )مختصر(  الغرض 

حددت هدفها االجتماعي :
الترليض الطبي لالتدليك.

 ،A املقر االجتماعي : 870 سكتور
كيش الوداية، تمارة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
للسيدة  كلها  أسندت  درهم   20.000

فدلى الزعيم.
للسيدة  التسيير  أسند   : التسيير 

فدلى الزعيم.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يونيو   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1377.
قصد النشر لاإلعالن

140 P

STE DINA CONST
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
22 فبراير 2021 بسال قد تم تأسيس 
شركة حات املسؤللية املحدلدة لالتي 

تحمل الخصائص التالية :
 STE DINA CONST  : التسمية 

.SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

الهدف االجتماعي : البناء لالترميم.

رأس املال : 50.000 درهم مقسم 

درهم   100 فئة  من  حصة   500 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،6 رقم  زنقة   : االجتماعي  املقر 

ضاية عوا، الطابق الرابع، شقة 16، 

أكدال، الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد عز الدين الرغاي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بسال تحت رقم 6444 بتاريخ 

9 ماي 2021.

141 P

مكتب امودح للحسابات لالدراسات الجبائية 

لالقانونية

 ،II زالية باتر نون لاالسكندرية، عمارة لينا 

شقة 2B حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف : 98 65 82 0522

CHEF CHEDADI
SARL AU

شركة محدلدة املسؤللية بشريك 

لاحد

رأسمالها : 100.000 درهم

تغيير مقر الشركة
 1 - بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

15 يونيو 2021 بالدار البيضاء، قرر 

الشريك الوحيد للشركة :

من  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
زالية  الياقوت،  لال  شارع   ،61 رقم 

مصطفى املعاني، الطابق 2، رقم 62، 

الدار البيضاء إلى زنقة النيل، رقم 7، 

السلطان،  مرس  رلسينيول  إقامة 

الدار البيضاء.

من  الرابعة  املادة  تغيير  تم  كما 

القانون األسا�ضي للشركة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

784940 بتاريخ 30 يونيو 2021.
قصد اإلعالن لالنشر

142 P

STE FATEAMPRO
SARL AU

تعديل شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 10 ماي 2021 تقرر ما يلي :

 500 بادريس  محمد  السيد  باع 

درهم   100 بثمن  اجتماعية  حصة 

الزهراء  فاطمة  السيدة  إلى  للحصة 

ملحورك.

شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة  إلى  محدلدة  مسؤللية  حات 

شريك  من  املحدلدة  املسؤللية  حات 

الواحد.

بادريس  محمد  السيد  استقالة 

لتعيين  املسير  مساعد  منصب  من 

ملحورك  الزهراء  فاطمة  السيدة 

بدال عنه في منصب املسير لالشريك 

الوحيد.

الذي  الشركة  هدف  تعديل 

سيصبح التجميل لتصفيف الشعر.

تحيين القانوني األسا�ضي.

 33449  : رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بسال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال بتاريخ 28 يونيو 2021 

تحت رقم 592.

143 P

CEFE URBANO
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم  تمارة  بمدينة   2021 يونيو   15

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة مميزاتها كالتالي :

 CAFE  : االجتماعية  التسمية   -  1

.URBANO

2 - موضوع الشركة : حيازة قهوة، 

عبر  الطعام  تقديم  لخدمة  مطاعم 

الهاتف املتنقل ؛



 0957 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

بصفة عامة كل العمليات املالية، 
بشكل  املرتبطة  لالصناعية  التجارية 
مباشر أل غير مباشر بموضوع الشركة 
لكذا جميع العمليات من شأنها تنمية 

الشركة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر   -  2

الحسيمة، رقم 36، تمارة.
الشركة  رأسمال   : الرأسمال   -  3
حدد في 100.000 درهم مقسمة على 
1000 حصة اجتماعية من فئة 100 

درهم للحصة.
السيد عبد العزيز بنطالب 1000 

حصة.
4 - التسيير : عهد تسيير الشركة 

إلى السيد عبد العزيز بنطالب.
من  تبتدئ   : التجارية  السنة   -  5
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.
6 - املدة : 99 سنة.

7 - رقم السجل التجاري باملحكمة 
يونيو   24 تمارة   133621 االبتدائية 

.2021
144 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA
S.A.R.L AU

06 45 10 74 36

DREAM-(TRANS-(ATLANTIC
SARL 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 نوفمبر   6

تحمل الخصائص التالية :
 DREAM- TRANS-  : التسمية 

.ATLANTIC SARL
حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة.
نقل  مقالل   : االجتماعي  الهدف 
املستخدمين،  نقل  مقالل  البضائع، 
االستيراد لالتصدير )تاجر أل لسيط(.

رأس املال : 100.000 درهم.
املدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

املقر االجتماعي : شقة في الطابق 
األر�ضي، حي موالي اسماعيل، قطاع 

2، الرقم 1152، سال.

املسير : زكرياء فتحي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.36975

145 P

FEDERAL CAR
S.A.R.L AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : محل 9، متجر 

تجاري آسيما، تمارة

االستثنائي  العام  الجمع  إن 

 FEDERAL CAR SARL لشركة 

محدلدة  مسؤللية  حات   AU
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 

متجر   9 محل  بتمارة  االجتماعي 

يوم  لاملنعقد  آسيما   تجاري 

8 أبريل 2021 قرر ما يلي :

مع  الشركة  لتصفية  تفكيك 

كمصفي  رزلقي  زكرياء  السيد  تعيين 

االجتماعي  املقر  لتحديد  للشركة 

 : التالي  العنوان  إلى  الشركة  لتصفية 

محل 9 متجر تجاري آسيما، تمارة
التجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

114956 بتاريخ 21 يونيو 2021.

146 P

TIGINASS TRAVAUX
SARL AU

رأسمالها : 10.000 درهم

إن الجمع العام االستثنائي لشركة 

شركة   TIGINASS TRAVAUX

رأسمالها  محدلدة  مسؤللية  حات 

100.000 درهم لاملنعقد يوم 7 أبريل 

2021 قرر ما يلي :

تحويل مقرها االجتماعي : من دلار 

ألالد عقبة، عين عتيق، تمارة إلى دلار 

ألالد عقبة، عين عتيق، تمارة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2021 24 ماي  االبتدائية بتمارة يوم 

تحت رقم 5733.

147 P

LES OPTICIENNES
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الرباط، حي 

الرياض، املركز التجاري آسيما، 
محل رقم 3

االستثنائي  العام  الجمع  إن   -  I
 LES OPTICIENNES شركة  لشركاء 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها 100.000 درهم.
حي  الرباط،   : االجتماعي  مقرها 
الرياض املركز التجاري آسيما، محل 
 2021 أبريل   6 يوم  لاملنعقد   3 رقم 

قرر ما يلي :
1 - فوتت السيدة كنزة زرلق 500 
أعبي  السيد  إلى   100 فئة  من  حصة 
نور الدين حيث أصبح التقسيم على 

الشكل التالي :
أعبي نور الدين 500 حصة ؛

نوال السمار 500 حصة.
السيدة  استقالة لإخالء حمة   -  2

كنزة زرلق.
الدين  السيد أعبي نور  تعيين   -  3
كمسيرين  السمار  نوال  لالسيدة 
 LES OPTICIENNES لشركة 

ش.ح.م.م ملدة غير محدلدة.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط يوم 27 ماي 2021 تحت رقم 

.114955
148 P

ROCK’N SANDWICH
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : محل رقم 14، 
إقامة إيمان، الصخيرات

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
تأسيس  تم  بتمارة،   2021 يونيو   10
 ROCK’N شركة  اسم  تحمل  شركة 
على  تتوفر  ش.ح.م.م   SANDWICH

املميزات التالية :
 ،14 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

إقامة إيمان، الصخيرات.

الهدف االجتماعي : 

مطعم للجبات خفيفة ؛

مشواة ؛

ممول الحفالت ؛

التجارية،  العمليات  كل   عموما 

أل املالية املرتبطة بالهدف االجتماعي 

للشركة.

مدة االستمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم كما يلي :

 1000 مخا  التازي  هشام  السيد 

حصة.

هشام  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

التازي مخا كمسير للشركة ملدة غير 

محدلدة.

الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 
التازي  هشام  السيد   : بتوقيع  يكون 

مخا.

القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II

السجل  رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري 133585.

149 P

OLA OPTIQUE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تمارة، طريق 

بغداد، حي العلويين، محل رقم 38 
مكرر

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I

تأسيس  تم  بتمارة،   2021 يونيو   5

 OLA شركة  اسم  تحمل  شركة 

شريك  حات  ش.ح.م.م   OPTIQUE

لحيد تتوفر على املميزات التالية :

طريق  تمارة،   : االجتماعي  املقر 

 38 رقم  محل  العلويي،  حي  بغداد، 

مكرر.

الهدف االجتماعي : 

أخصائية البصريات ؛

بيع النظارات بالتقسيط ؛

لالتهاب  السمعيات  في  مستشار 

السمع ؛
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التجارية،  العمليات  كل   عموما 

أل املالية املرتبطة بالهدف االجتماعي 

للشركة.

مدة االستمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم كما يلي :

التوزاني  الزهراء  فاطمة  السيدة 

1000 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة فاطمة 

الزهراء التوزاني كمسير للشركة ملدة 

غير محدلدة.

الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 

يكون بتوقيع : السيدة فاطمة الزهراء 

التوزاني.

القانوني باملحكمة  - تم اإليداع   II

السجل  رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري 133597.

150 P

CTEQ
SARL AU

تصفية شركة
بتاريخ فاتح يوليو 2021 لبموجب 

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   2021 يوليو   2 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد ما يلي :

أمر  إسناد  لتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد : خالد الزرهوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  السجل  لدى  الضبط 

باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 14 

يوليو 2021 تحت رقم 5913.

151 P

EQUIPEMENT OUISLANE
SARL AU

تصفية شركة
بتاريخ فاتح يوليو 2021 لبموجب 

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   2021 فبراير   10 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد ما يلي :

أمر  إسناد  لتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيدة : كنزة السكتاني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  السجل  لدى  الضبط 
 2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

مارس 2021 تحت رقم 527.
152 P

 STE IONE TECHNOLOGY
REVOLUTION

SARL
لبموجب   2021 ماي   17 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   2021 ماي   25 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
املنتزه،  تجزئة   1922 رقم   : التالي 

زردال الشرقية، بوقنادل، سال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  السجل  لدى  الضبط 
 2 بتاريخ  تمارة  االبتدائية  باملحكمة 

يوليو 2021 تحت رقم 115103.
153 P

SOULAYMANE INVEST
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة ملساهم لحيد
محرر  عرفي  سند  بمقت�ضى 
 ،2019 نوفمبر   21 في  بالرباط 
مسؤللية  حات  شركة  أنشأت  فقد 
محدلدة ملساهم لحيد لالتي تتصف 

كالتالي :
 SOULAYMANE  : التسمية 

.INVEST
الهدف :

بيع لشراء الخشب ؛
أشغال مختلفة لأشغال البناء.

شارع   15 رقم   : االجتماعي  املقر 
األبطال، رقم 4، أكدال، الرباط.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : الفترة 
التأسيس.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
السيد التباع اناس 1000 حصة.

التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 
السيد التباع اناس.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

اإلنجاز  لتكوين   %5  : األرباح 
إشارة  رهن  يبقى  لالحاصل  القانوني 

الجمع العام.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  محكمة  لدى  القانوني 
 27 بالرباط  التجارية  باملحكمة 
السجل  رقم  تحت   2019 نوفمبر 

التجاري هو 141665.
املسير

154 P

ROUAIBA PIECES AUTOS
 شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

تأسيس الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   21 بتاريخ  بالرباط 
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 
الشريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد باملميزات التالية :
 ROUAIBA PIECES  : التسمية 

.AUTOS
النصر،  شارع   : الرئي�ضي  املقر 

سكتور 6، رقم 377، عين عودة.
رأسمال الشركة : حدد في 10.000 
بقيمة  حصة   100 إلى  مقسم  درهم 

10 دراهم للحصة الواحدة.
قطاع  بيع   : االجتماعي  الهدف 

الغيار للسيارات.
رليبة  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  بوعمامة 

محدلدة.
تكوين  أجل  من   %5  : األرباح 
رصده  يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الجمع العام.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
لتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ما 
تاريخ  من  تبتدئ  األللى  السنة  عدا 

تسجيلها بالسجل التجاري.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  الرباط  ملدينة  التجاري 

.133455
155 P

HARYSTECH
S.A.R.L AU

تأسيس
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
27 يونيو 2021 بالرباط قد تم لضع 
تحمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :
.HARYSTECH : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤللية املحدلدة شريك لحيد.

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
لالفحص  لاالتصاالت  معلوماتية 

لالتكوين.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 الغري�ضي  الصديق  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
طابق   ،8 رقم  ج  بلوك   : املقر 
املنصور،  يعقوب  الحمر،  ديور   ،3

الرباط.
املسير : السيد الصديق الغري�ضي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
الرباط  التجارية  باملحكمة   115961

رقم بالسجل التجاري 153359.
156 P

ZINAREK
S.A.R.L AU

تأسيس
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
20 يونيو 2021 بالرباط قد تم لضع 
تحمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :
.ZINAREK SARL AU : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤللية املحدلدة شريك لحيد.

السباكة   : االجتماعي  الهدف 
لأعمال البناء، بيع لشراء آالت طاقة 

الشمسية.
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رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد مبارك الزين 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي   65 رقم  س  قطاع   : املقر 

السهريج، ح.ي.م، الرباط.

املسير : السيد مبارك الزين.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

الرباط  التجارية  باملحكمة   115962
رقم بالسجل التجاري 13359.

157 P

JANATI’S
SARL AU

تأسيس الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2021 يونيو   18 بتاريخ  بالرباط 

حات  للشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

املسؤللية املحدلدة للشريك الوحيد.

.JANATI’S SARL AU : التسمية

 MC1 املقر االجتماعي : متجر رقم

 ،2 الشمس  بإقامة  الكائن   ،C عمارة 

بلدية هرهورة، تمارة.

الهدف االجتماعي : مطعم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

بفاتح  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى   يناير 

ما عدا السنة األللى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : إن رأسمال الشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة :

جناتي  للسيدة  حصة   1000

ادري�ضي مهى.

ادري�ضي  جناتي  السيدة   : املسيرة 

مهى.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133703

158 P

ELEVEN STARIMMO
SARL AU

PROMOTION IMMOBILIERE

بالجريدة  لقع  خطإ  استدراك 

من   26 بتاريخ   5031 عدد  الرسمية 
رجب 1442 )10 مارس 2021).

ملتقى   : الشركة  عنوان  عوض 

عبد  موالي  لزنقة  معمورة  شارع 

 03-C الرحمان، إقامة البركة، مكتب

بالسجل  التقييد  رقم  القنيطرة 

التجاري 58245.

يقرأ عنوان الشركة : ملتقى شارع 

الرحمان،  عبد  موالي  لزنقة  معمورة 

إقامة البركة، مكتب C-02 القنيطرة.

159 P

SONTAC
SARL

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

النظام  إنشاء  تم   ،2021 يونيو 

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

النحو  على  لخصائصها  محدلدة، 

التالي :

.SONTAC SARL : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة.

من  الغرض   : الشركة  هدف 

الشركة هو :

أشغال عامة لمختلفة.
املقر االجتماعي : رقم 226، تجزئة 

لعيايدة،  املجد،  سكتور  الوحدة، 

سال.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 500.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   5000 إلى  مقسم  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء :

 2500 اخريبش  محمد  السيد 
حصة ؛

 2500 الرالي  فيصل  السيد 
حصة.

التسيير : تم تعيين السيد فيصل 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرالي 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
لاملسجلة  بسال  االبتدائية  املحكمة 
 33993 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 24 يونيو 2021.
160 P

STE BOUNI CAR
SARL AU

الرأسمال : 100.000 درهم
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بشريك لحيد
بتاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
حات  لحيد  بشريك  املحدلدة 

الخصائص التالية :
 BOUNI  : االجتماعية  التسمية 

.CAR
تأجير   : االجتماعي  الهدف 

السيارات.
س   48 رقم   : االجتماعي  املقر 
النهضة،  حي  الوحدة،  مجموعة 

الرباط.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة لزعت كما يلي :
السيد باز محمد 1000 حصة.

من  تبدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيد بوقطة 
محمد كمسير غير شريك للشركة ملدة 

غير محدلدة.

البنك : تم تعيين السيد باز محمد 
البنكية  الوثائق  على  لحيد  كموقع 

ملدة غير محدلدة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب 
بالرباط   التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 

.153435
161 P

STE NEGOCHIM
SARL

الزيادة في الرأسمال من 1.000.000 
درهم إلى 1.900.000 درهم

الجماعي  القرار  ملحضر  طبقا   -  I
للشركاء الغير العادي املنعقد بتاريخ 
10 يونيو 2021 لشركة »نيجوشيم« 
املسؤللية،  محدلدة  شركة  ش.م.م 
مقرها  درهم،   1.000.000 رأسمالها 
تجزئة  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 
معرلف،  سيدي   283 رقم  لينا، 
للدار  التجاري  بالسجل  لمسجلة 
البيضاء تحت رم 76477، قرر شركاء 

الشركة ما يلي :
1 - الزيادة في رأسمال الشركة من 
 1.900.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم.
لرأسمال  املتزامن  التخفيض   -  2
إلى  درهم   1.900.000 من  الشركة 

100.000 درهم.
األسا�ضي  النظام  اعتماد   -  3

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء في تاريخ 2 يوليو 2021 تحت 

رقم 785347.
162 P

 COSTUMES ET
COMPAGNIES

SA
التصفية النهائية للشركة

الجماعي  القرار  ملحضر  تبعا   -  I
يونيو   28 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

2021 لشركة »كوستيم لكومباني« 
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رأسمالها  االسم،  مجهولة  شركة 

3.000.000 درهم، مقرها االجتماعي 

بالدار البيضاء، تجزئة مونتيني، شارع 

 11.5 كلم   110 طريق   شفشالني، 

حي صناعي سيدي برنو�ضي، مسجلة 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 80933 قرر شركاء الشركة 

ما يلي :

التصفية  حساب  فحص 

لاعتماده.

حمته  لإبراء  املصفي  حمة  إبراء 

لاإلقرار بإغالق التصفية.

التجارية  املحكمة  كاتب  طلب 

بالدار البيضاء من أجل إلغاء تسجيل 

الشركة املذكورة.

مكان حفظ املستنذات املحاسبية 

للشركة املصفاة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ  البيضاء 

رقم 785680.

163 P

SORABAC
SARL AU

AU CAPITAL DE 1.500.000 DHS

 2Place Abou Baker Essdik, Appt

N°6 AGDAL - RABAT

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

الشريك  قرر   2020 ديسمبر   28

: SORABAC الوحيد لشركة

من  الشركة  رأسمال  زيادة 

 100.000 درهم إلى 1.500.000 درهما 

 بخلق 14000 حصة اجتماعية جديدة 

بقيمة 100 درهم للحصة كلها بحوزة 

السيد اشرف فتحي.

تحيين النظام األسا�ضي لشركة.

لدى محكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فاتح يوليو 2021 تحت رقم 115881.

164 P

NOVAS ARCHITECTURE
SARL AU

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
حات الشريك الوحيد

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2021 يونيو   15 بتاريخ  بالجديدة 

تم   2021 يونيو   17 بتاريخ  لمسجل 

املسؤللية  محدلدة  شركة  تأسيس 

خصائصها  الوحيد  الشريك  حات 

العامة كالتالي :

 NOVAS  : الشركة  تسمية 

ARCHITECTURE SARL AU شركة 

الشريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

الوحيد.

غرض الشركة : مهندس معماري.

تاريخ  من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس.
رأسمال الشركة : رأسمال الشركة 

درهم   100.000 قيمة  في  محدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة  درهم   100 لاحدة  كل  قيمة 

بالكامل  لمحررة  نقدا  مكتتبة 

لاملوزعة على الشكل التالي :

 1000 عثمان  سرباتي  السيد 

كديات  تجزئة   2 ب  القاطن  حصة 

باسيو، شارع ابن باديس، الجديدة.

املقر االجتماعي : شارع بئر انزران، 

شقة   ،C عمارة  السالم،  باب   إقامة 

رقم 2، الطابق األلل، الجديدة.

ليسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

السيد سرباتي عثمان لحلك ملدة غير 

محدلدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية  املحكمة 

24 يونيو 2021 تحت رقم 26639.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بتاريخ   18313 رقم  تحت   التجاري 

24 يونيو 2021.
خالصة لبيان

165 P

 STE LES ATELIERS

MASLOUH

ATEMA B.T.P S.A.R.L

مقرها االجتماعي ب : 489، شارع 

محمد الخامس، رقم 20، الرباط

شركة حات مسؤللية محدلدة

تفويت الحصص
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يونيو   29 في  املؤرخ  االستثنائي 

حات  الشركة  مساهمو  قرر   ،2021

 LES ATELIERS املحدلدة  املسؤللية 

املصادقة   MASLOUH B.T.P SARL

على :

تفويت 37500 حصة بقيمة 100 

درهم لكل لاحدة التي يمتلكها السيد 

الشركة  رأسمال  في  مصلوح  محمد 

لصالح السيدة هداج فوزية.

القانون  من   7 البند  تعديل 

األسا�ضي للشركة تبعا لذلك.

تم اإليداع القانوني بمكتب الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6 يوليو 2021 تحت رقم 116047.

166 P

OLA ENERGY

فسخ عقد تسيير حر
في  املؤرخ  الحر  التسيير  عقد  إن 

بين  يربط  الذي   ،1989 أبريل   13

املسماة  سابقا  أليل  موبيل  »شركة 

التي  املغرب«  أليل  ليبيا  قديما 

إنيرجي  »ألال  تسمى  حاليا  أصبحت 

الهاشمي،  مصطفى  لالسيد  املغرب« 

لالذي يتعلق باألصل التجاري ملحطة 

لالزيوت  الوقود  لتوزيع  الخدمة 

بشارع  الكائن  »مصلى«  املسماة 

بلجيكا بطنجة، قد تم فسخه باتفاق 

بين الطرفين تبعا لعقد الفسخ املبرم 

بتاريخ 30 مارس 2021.

167 P

NAIMEDSOUSS HOLDING
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إنشاء  تم   2021 ماي   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة كما يلي :
 : االجتماعي  االسم 
 NAIMEDSOUSS HOLDING

.SARL
شراء  بيع،   : االجتماعي  الهدف 

الحلويات لاملنتوجات الغذائية.
املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

جبل  زنقة   49  : االجتماعي  املقر 
تازكا، أكدال، الرباط.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم 1000 حصة اجتماعية موزعة 

كالتالي :
حصة   334 فريد  النعيمي 

اجتماعية ؛
حصة   333 لوك  جون  مديرلي 

اجتماعية ؛
حصة   333 هشام  سوس  أيت 

اجتماعية.
التسيير : السيد النعيمي فريد.

السجل التجاري : 153439.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116048.
168 P

GOOZ LIMITED
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  إحداث  تم   2021 ماي   31
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

تتلخص فيما يلي :
 GOOZ LIMITED  : التسمية 

.SARL
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة.
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املبيعات   : االجتماعي  الهدف 
لإدارة املفالضات.

القائد  شارع   6  : االجتماعي  املقر 
السوي�ضي،  اللم،  الحرتي  دريس 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

الذجوي  مهدي  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدلدة.

 : السنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 
تبدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 خصم  بعد   : األرباح 
يتصرف  الفائض  القانوني  االحتياط 

فيه حسب قرار الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

29 يونيو 2021 تحت رقم 153307.
من أجل االستخالص لالبيان

169 P

شرك0) وم2بي
شركة حات مسؤللية محدلدة

برأسمال : 10.000 درهم
 املكتب املسجل : الدار البيضاء، 
32 زنقة مدريد، إقامة الحديقة، 

الشقة 5، الطابق 3
رقم التجارة تحت رقم 175911

الجمع  اجتماع  ملحضر  لفقا 
الدار  في  املنعقد  العادي  غير  العام 
قرر   ،2018 نوفمبر   9 يوم  البيضاء 
شركاء الشركة »ايموبي« شركة حات 
السيدة  استقالة  محدلدة  مسؤللية 
لاجباتها  من  ادري�ضي،  مليكة  اللة 
كمسيرة للشركة لمنحها لهذا الغرض 
اإلدارة  أعمال  لجميع  تاما  إبراءا 
االسم  في  بها  تقوم  التي  لالتصرف 
لبالنيابة عن الشركة باعتبارها إدارة 

التصرف.
غير  لفترة  الشركة  إدارة  ستتم 
زهور  السيدة  قبل  من  محدلدة 
الجوهري، الحاملة لبطاقة التعريف 
لستكون   T86952 رقم  الوطنية 
بتوقيعها  صحيح  بشكل  ملزمة 
أل  التصرف  أعمال  لجميع  املنفرد، 

اإلدارة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء ب 4 ديسمبر 

2018 تحت رقم 684273.
للنسخة لاإلشارة

170 P

 GOOD TRAVAUX
MODERNES  

SARL AU
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 

بشريك لحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
تمت   ،2021 يوليو   6 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�ضي  القانون  صياغة 
لحيد،  بشريك  املسؤللية  محدلدة 

لها الخصائص التالية :
 GOOD TRAVAUX  : التسمية 

.MODERNES 1
العامة،  الكهرباء  أعمال   : الهدف 

أعمال مختلفة.
املقر االجتماعي : 28 شارع موالي 
حسان،   ،19 رقم  شقة  اسماعيل، 

الرباط.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 

بوجمعة السالم العلوي
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

غاية 31 ديسمبر.
القانوني لتسجيل  اإليداع  تم   -  II
للمحكمة  التجاري  بالسجل  الشركة 
يوليو   6 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116021.
171 P

BIG PLAST
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
 BIG لشركة   2021 ماي   24 بتاريخ 
حات  شركة   PLAST SARL AU
لحيد  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 
قررلا درهم   1.100.000  رأسمالها 

ما يلي :

.1 - الرفع من رأسمال الشركة من 
 2.500.000 إلى  درهم   1.100.000

درهم.
األسا�ضي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تحت   2019 يوليو   6 بتاريخ  البيضاء 

الرقم 785736.
172 P

CABINET OFISCONEIL
 RESIDENCE ENNOUR IMM 11 BUREAU
 N°12 2EME ETAGE RUE DAYET IFRAH,

AGDAL - RABAT

EVENTS ADVISOR
SARL AU

تغييرات مختلفة
العام  الجمع  مدالالت  إثر  على 
ماي   11 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 EVENTS 2021، قرر مساهم شركة 
يوجد  لالتي   ADVISOR SARL AU
 ،11 رقم  تنغير،  زنقة   7 ب  مقرها 

حسان، الرباط التغييرات التالية :
إلى  االجتماعي  املقر  تغيير   -  1
أرلز،  زنقة   3 فيال   : التالي  العنوان 

سكتور 11، حي الرياض، الرباط.
2 - إلغاء النشاط التجاري للشركة 

: االستشارات اإلدارية لإضافة :
املقاالت  أل  الوثائق  لتوريد  لكالة 

الصحفية.
األساسية  القوانين  تغيير   -  3

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 120099.
173 P

STE SABI ENVIR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 ماي   31
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد بالخصائص التالية :

SABI ENVIR.الصفة   : التسمية 
املسؤللية  حات  شركة   : القانونية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد.

لإعادة  فرز   : االجتماعي  هدفها 

تدلير النفايات، تاجر.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

1 تجزئة عامر،   : املقر االجتماعي 

قطاع براهمة، بوقنادل، سال.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد ميلود صابر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بسال تحت رقم 34029.

174 P

))أ)برلم2) ولفيبت

شركة محدلدة املسؤللية

رأسمالها : 200.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الياقوت، 

عمارة 19 شقة رقم 7، طريق 

مهدية، سال

سجل تجاري رقم : 28115 سال

من  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الصغير  يوسف  احمد  املوثق  طرف 

تفويت  تم   2020 مارس   10 بتاريخ 

جميع الحصص التي تمتلكها السيدة 

تبلغ  لالتي  الشركة  في  ازدك  سميحة 

السيد محمد  لفائدة  بهبة  50 حصة 

ايت الحاج.

إصالح القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

6 يوليو 2021 تحت رقم 28115.

للخالصة لالتذكير لالتسيير

175 P
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I.L.E.F

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالرباط، 11 

شارع عبد املومن

حات السجل التحليلي 25959 

لالسجل الترتيبي 534

املصادقة لتوسعة نشاط الشركة
لتحيين النظام األسا�ضي للشركة

1 - بمقت�ضى محضر الجمع العام 

 I.L.E.F لشركة  للشركاء  االستثنائي 

شركة حات املسؤللية املحدلدة تقرر 

ما يلي :

التي  العمليات  على  املصادقة 

مسير  طرف  من  سابقا  أجريت 

الشركة.

توسيع نشاط الشركة.

تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

الصالحيات.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ  بالرباط 

رقم 116056.
ملخص قصد النشر لالبيان

176 P

CARRE SANTE BEAUTE

العادي  غير  التقرير  بمقت�ضى 

بتاريخ املنعقد  الوحيد   للشريك 

9 يونيو 2021 قرر ما يلي :

رفع رأسمال الشركة من 100.000 

بزيادة  درهم   1.000.000 إلى  درهم 

 9000 إلى  مقسم  درهم   900.000

حصة جديدة موزعة كالتالي :

االاله  عبد  الخدي  السيد   -  1

9000 حصة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 6 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

يوليو 2021 تحت رقم 116011.

177 P

شرك0)إول1كترلم1لسجي)جمغ1لي
ش.ح.م.م

شارع األطلس، تازة
رقم التعريف املوحد 
001698234000067

رقم السجل التجاري 853 بتازة
العام  الجمع  محضر  على  بناء 
 2021 ماي   25 في  املؤرخ  االستثنائي 
 املصذح اإلمضاء بتاريخ 28 ماي 2021 
لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
ش.ح.م.م  جمغيلي  إيليكترلميناجي 

القرارات التالية :
1 - تغيير اسم الشركة التي أصبح 
بي  جي  »شركة  هو  الجديد  اسمها 

لوكس« ش.ح.م.م.
أنس  جمغيلي  السيد  تعيين   -  2
 3 ملدة  للشركة  )بشراكة(  مسيرا 

سنوات.
القانون  من   2 املادة  تغيير   -  3

األسا�ضي للشركة.
القانون  لتعديل  تحيين   -  4

األسا�ضي للشركة.
5 - مختلفات.

178 P

CASA PABLO
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد   2021 يونيو   24 بتاريخ  تطوان 
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة :
الهدف االجتماعي : 

املناسبات  األحداث  إدارة 
لخدمات املطاعم ؛

توصيل الطعام للمنازل لالتقديم 
بعين املكان ؛

نشاط التموين لصالح لألشخاص 
أل  العمومية  سواء  الشركات  أل 

الخصوصية ؛
املتعلقة  املناقصات  في  املشاركة 

بقطاع خدمات املطاعم لالتموين ؛
إنشاء تصاميم العالمات التجارية ؛

لتمثيل  لتصدير  استيراد 
التجارية  العالمات  أل  السلع  جميع 
لالعالمات حات الصلة بمجال تقديم 

الطعام ؛

تنظيم األحداث ؛
لاستئجار  السياحية  املالحة 

الزلارق لاليخوت ؛
السياحة )تأجير القوارب لتنظيم 

الرحالت البحرية( ؛
املشاركة املباشرة أل غير املباشرة 
التجارية  املعامالت  في جميع  للشركة 
التي قد تتعلق بأحد األشياء املذكورة 
جديدة  شركة  إنشاء  طريق   عن 
االكتتاب  املساهمة،  طريق  عن   أل 
 أل شراء األسهم أل الحقوق االجتماعية 
للشركة، لالدمج لاالرتباط باملشاركة 

في غير حلك ؛
: حانة،  تشغيل أي نشاط تجاري 
قاعة  الخفيفة،  الوجبات  مطعم 
بيع  الشواء،  املثلجات،  بيع  الشاي، 
املشرلبات الكحولية لغير الكحولية، 
البيع في املوقع أل املحمول، التوصيل 

للمنازل ؛
املعامالت  جميع  عام،  لبشكل 
بشكل  املتعلقة  لالعقارية  التجارية 
بالنشاطات  مباشر  غير  أل  مباشر 
املذكورة أعاله، لالتي يحتمل أن تعزز 

تطوير الشركة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
السيد بوطالب أحمد 300 حصة 

من فئة 100 درهم ؛
 700 الودغيري  كلثوم  أم  السيدة 

حصة من فئة 100 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
األر�ضي،  الطابق  تطوان،   : املقر 
بلوك 4، عمارة B، رقم 7، مرج خالل 

عين ملول.
املسير : بوطالب أحمد.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
يونيو   24 بتاريخ  تطوان   29825

.2021
179 P

ASSYRIA
Société à responsabilité limitée

 Au capital de cent mille

(100.000( dirhams

 Siège social : 60, Rue

oukaimden, Appt3, Agdal, Rabat

 R.C : 79639 If : 333649 T:

25765908

تصفية الشركة
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

في  الشركة  بمقر  املنعقد  للتصفية 

2020/10/26 قرر الشركاء :

تصفية الشركة

نفس  في  التصفية  مكان  تعيين 

العنوان.

السيد  تعيين  الشركة  لتصفية 

كريم الترجمان.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم  تحت   2021/02/15 في  بالرباط 

.111066

180P

 SOCIETE MEDDAH TRADE

COMPANY
MTC

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها االجتماعي : عمارة 158 النور 

2 الشقة 12 مرس الخير - تمارة.

حل
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

قرر   2021 يونيو   21 بتاريخ  املنعقد 

الشريك الوحيد ما يلي :

الشركة لتعيين  - حل قبل األلان 

السيد املداح لليد كمصفي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليوز   06 بتاريخ 

.6076
للخالصة لالبيان.

181P
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شرك0)إور رة
ش.ح.م.م

رأسمالها االجتماعي : 550.000 
درهم

املقر االجتماعي : تجزئة الحنفي رقم 
01 شارع لال أسماء تابريكت - سال.

الزيادة في رأس املال
املنعقد  العام  الجمع  لقرار  طبقا 

بتاريخ2003/06/23.
شركة  رأسمال  في  الزيادة  تقرر 
إيرارة ش.ح.م.م لتحول من 550.000 
درهم إلى 1.000.000 درهم باملقاسة 

مع الحساب الجاري للشركاء.
القانون  من   7 البند  تغيير  تم 

األسا�ضي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
رقم  تحت  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

8083 بتاريخ 2003/07/11.
املسير

182P

STE AGRISAFRAN
رأسمالها االجتماعي : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 1395 حي 

الوحدة - لرزازات.
رفع رأسمال الشركة

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
ماي   20 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021 تقرر ما يلي :
توسيع الهدف االجتماعي إلى :

املزرعة  لإدارة  تسيير  في  مقالل 
)إنتاج تقييم لتسويق الزعفران بدلر 

لقرلن الزعفران(.
حذف النشطة التالية :

- مفالض.
صيانة  التشجير،  في  مقالل   -

الحدائق لاملنتزهات.
- االستيراد لالتصدير.

 10.000 رفع رأسمال الشركة من 
 5100 بخلق  لحلك   520.000 إلى 

حصة جديدة.
للشركة  األسا�ضي  القانون  تحيين 
الثالث  الفصلي  بتعديل  لحلك 

السادس لالسابع.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
2021/06/09 تحت  بورزازات بتاريخ 

رقم 371.
ملخص قصد النشر

ائتمانية الوردة لإلستشارات بورزازات

183P

STE VERS LE MAROC
رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم.
مقرها االجتماعي : تكمي الجديد 

ترميكت - لرزازات.
اإلنحالل املسبق

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
ماي   25 يوم  املنعقد  االستثنائي 
ما  للشركة  العام  الجمع  قرر   2021

يلي :
 VERS LE لشركة  املسبق  انحالل 
بكيفية  املسماة  ش.م.م   MAROC
ابتداء  تصفيتها  لفتح  أعاله،  لاسعة 

من 2021/05/25.
مع  مصفي  بصفية  تعيين   -
الصالحيات الضرلرية السيد الناصر 

محمد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
2021/06/02 تحت  بورزازات بتاريخ 

رقم 360.
ملخص

ائتمانية الوردة لإلستشارات

بورزازات

184P

 GHARBAOUI DE
 CONTROLE  D’ETUDE ET
SDE SUIVI EN GENI CIVIL

SARL AU
رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 
اكدال - الرباط.

RC : N°137279
العامة  الجمعيات  قررت 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

2021/06/01 للشركة ما يلي :

من  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

إلى  الرباط  أكدال  األبطال  شارع   15

 12 32 ممر سيام املحيط شقة رقم 

- الرباط.

تحيين النظام األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021/06/21 بتاريخ 

.115603
بمثابة مقتطف لبيان

املسير

185P

 O’CHIC COIN
SARL

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 30 شقة 8 شارع 

مولى احمد لوكيلي حسان - الرباط.

.RC N° 148331

إشعار ببيع حصص لتعيين مسير 
لتحيين النظام األسا�ضي.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط 2021/04/24 تقرر ما يلي :

السيد  فوت   : حصص  بيع 

  mohammed EL MEHDI LEBBAR

للسيد  يمتلكها  التي  حصة   500

.Younes Lebbar

السيدة  تعيين   : التسسسر 

للبطاقة  الحاملة   Souad El Hazmi

من  بدال  مسيرا   A370625 الوطنية 

 mohammed EL MEHDI السيد 

ملدة  مهامه  من  املستقيل   LEBBAR

غير محددة.

تحيين  تقرر  سبق  مما  انطالقا 

النظام األسا�ضي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

رقم  تحت   24/06/2021 في  بالرباط 

.115730
بمثابة مقتطف لبيان

املسير

186P

مكتب السيد حسن الخلوفي
 زالية شارع االستقالل لزنقة ابن رشد

 الطابق 3.
عمارة بنعدي - لجدة.

الهاتف : 71/01/71 - الفاكس : 25/10/71.

 STE AGRICOLE NOUVELLE
ET NEGOCE

SARL
.R.C : n°1331

العام  الجمع  محضر  بموجب 
لشركة   2020/01/15 بتاريخ 
 STE AGRICOLE NOUVELLE
رأسمالها  ش.ح.م.م   ET NEGOCE
لمقرها  درهم   500.000 االجتماعي 
االجتماعي : 8 زنقة السعيدية أحفير، 

قرر ما يلي :
سعدية  مكرلم  السيدة  باعت 
للسيدة  اجتماعية  حصة   1000

قاسمي فاطمة الزهراء.
سعدية  مكرلم  السيد  تعيين 
الزهراء  فاطمة  قاسمي  لالسيدة 
كمسيرتين للشركة ملدة غير محدلدة 

مع إمضاء متفرق.
بيع،   : االجتماعي  الغرض  تمديد 
هوائية  مكيفات  ثالجات،  شراء 

تركيبها لإصالحها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبلط 
تحت   2020/08/28 بتاريخ  ببركان 

عدد 327.
للخالصة لاإلشارة

السيد حسن الخلوفي

187P

FASSI FIHRI ARCHITECTS
شركة محدلدة املسؤللية حات 

شريك لحيد
تأسيس

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
حات شريك لحيد

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 
الخاصيات  لحات  لحيد  شريك 

التالية :
 FASSI FIHRI  : التسمية 
محدلدة  شركة   ARCHITECTS

املسؤللية حات شريك لحيد.
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الهندسة  مهنة  ممارسة   : الهدف 
على النحو املنصوص عليه في القانون 

.16-89

- املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

283 شارع الزرقطوني، الطابق 6.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

 2.570.000  : الشركة  رأسمال 

سهم   25700 على  مقسمة  درهم 

لفائدة السيد خالد الفا�ضي الفهري.

الفا�ضي  خالد  السيد   : التسيير 

الفهري ملدة غير محددة.

بكتابة  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 760175.
للخالصة لالبيان

التسيير

188P

 NOUR IMMOBILIERE

GUESSOUSS
SARL AU

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
حات شريك لاحد

رأسمالها 100.000 درهما.

سجل تجاري )الرباط( : 153403.

صياغة  تمت   01/06/21 بتاريخ 

 NOUR  : لشركة  األسا�ضي  النظام 

 IMMOBILIERE GUESSOUSS

محدلدة  شركة   ،SARL AU

لاحد،  شريك  حات  املسؤللية 

مقرها  درهما،   100.000 رأسمالها 

جديدي،  عمر  زنقة   ،6 االجتماعي، 

قبيبات - الرباط.

الشريك الوحيد : 

الحامل  كسوس  ياسر  السيد 

للبطاقة الوطنية رقم A432463، ب 

1000 حصة.

كراء  شراء،   : التجاري  النشاط 

لبيع األرا�ضي لجميع أنواع العقارات.

غير  ملدة  الشركة،  تسيير  فوض 

محددة، للسيد ياسر كسوس الحامل 

.A432463 للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
تحت   06/07/21 بتاريخ  بالرباط، 

رقم 116013.
189P

BENALI CONCEPT
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2021/05/21 تم تكوين نظام أسا�ضي 
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
حات شريك لحيد خصائصها كالتالي :

BENALI CONCEPT  : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
لكالة اتصاالت،

تجهيزات مكتب،
تاجر.

زنقة   17 عمارة   : االجتماعي  املقر 
 5 الطابق   14 محمد ملدلر شقة رقم 

املحيط - الرباط.
ألف  مائة   : االجتماعي  املال  رأس 
ألف  إلى  مقسم   100.000 درهم 
مائة  لاحدة  كل  قيمة  حصة   1000

درهم 100.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
اإلله لفاق الحامل لبطاقة التعريف 
كمسير   AE225341 رقم  الوطنية 

لحيد للشركة لملدة غير محدلدة.
لضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية تحت رقم السجل 

التجاري : 153417.
190P

SHINY CONSTRUCT
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2021/06/22 تم تكوين نظام أسا�ضي 
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
حات شريك لحيد خصائصها كالتالي :
SHINY CONSTRUCT  : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
التالية :

إنشاءات  أل  أعمال  مقالل 
مختلفة،

تاجرة،
شراء لبيع مواد لمعذات البناء،

زنقة   17 عمارة   : االجتماعي  املقر 
الطابق   14 رقم  شقة  ملدلر  محمد 

الخامس املحيط - الرباط.
ألف  مائة   : االجتماعي  املال  رأس 
ألف  إلى  مقسم   100.000 درهم 
مائة  لاحدة  كل  قيمة  حصة   1000

درهم 100.
ليلى  السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  عنان 
كمسيرة   FC59381 رقم  الوطنية 

لحيدة للشركة لملدة غير محدلدة.
لضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية تحت رقم السجل 

التجاري : 153427.
191P

LES PETITES FOUR SEC
SARL

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر 
في الرباط 2021/06/23 قرر الشركاء 
 LES PETITES FOUR SEC للشركة 

ش.م.م ما يلي :
زالية   : االجتماعي  املقر  تحويل 
 09 محل  الريش  لزنقة  املوحدين 
لرغة  زنقة   4 إلى   - الرباط  حسان 

محل رقم 02 أكدال رياض الرياط.
القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم 116026 في 2021/07/06.
192P

ETS BENABDELJLIL TOUIJRI
MOHAMMED

EBTM
SARL

بمقت�ضى عقد جمع عام استثنائي 
شركة  شركاء  قرر   2021/06/25
 ETS BENABDELJLIL TOUIJRI
ش.م.م  MOHAMMED EBTM 

ما يلي :

لزاني  خديجة  السيدة  لهبت 
لثالثة  ثالثمائة  صاحبة  توهمي، 
إلى  سهما(   373( سهما  لسبعين 
ابنها  الجليل  عبد  بن  محمد  السيد 

251 سهما.
لزاني  خديجة  السيدة  لهبت 
لثالثة  ثالثمائة  صاحبة  توهمي، 
إلى  سهما(   373( سهما  لسبعين 
ابنها  الجليل  عبد  بن  منصف  السيد 

122 سهما.
عبد  بن  ياسمينة  السيدة  لهبت 
الجليل، مالكة تسعة لخمسين سهما 
)59سهما( إلى السيد منصف بن عبد 

الجليل )59سهما(.
القانون  من   6،7 املواد  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021/07/06 بتاريخ 

.116027
193P

VIDALMAROC
S.A

ف1د ل) نغرب
ش.م

برأسمال 10.000.000 درهم
الحي الصناعي، شارع املجد، حي 

يعقوب املنصور، الرباط.
ICE n°000.078.512.000.014

تعيين عضو مجلس اإلدارة جديد
تعيين رئيس جديد ملجلس اإلدارة

مقتطف من الجمع العام العادي 
املغرب  فيدال  شركة  إدارة  لمجلس 
يونيو   09 بتاريخ  املعقدين  ش.م 

: 2021
العادي  العام  الجمع  عين 
عدد  ب.ل.  ربيعة،  اللحيان  السيدة 
اإلدارة  مجلس  كعضو   A723.624
ابراهيم،  اللحيان  الراحل  من  بدال 
ملجلس  املتبقية  املدة  طيلة  لحلك 
انعقاد  غاية  إلى  أي  الحالي،  اإلدارة 
حسابات  على  املصادق  العام  الجمع 

سنة 2023.
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إدارة الشركة السيد  عين مجلس 

بن  ابراهيم  بن  هللا  عبد  اللحيان 

 ،A143.420 عدد  ب،ل.  محمد، 

من  بدال  اإلدارة،  ملجلس  كرئيس 

ابراهيم،  اللحيان  الراحل  الرئيس 

تعيينه  مدة  انتهاء  غاية  إلى  لحلك 

كعضو مجلس اإلدارة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  ضبط 

عدد  تحت   2021 يوليوز   06 يوم 

.116.012
مقتطف لبيان لإلشهار

194P

HK INVEST

SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 

رأسمالها 10.000 درهم.

املقر االجتماعي : زنقة سومية إقامة 

شهرزاد 3 الطايق 5 الرقم 22 حي 

النخيل، الدار البيضاء، رقم السجل 

التجاري 329837.

الغير  العام  الجمع  بمقت�ضى 

ما  قرر   2021 مارس   8 ليوم  العادي 

يلي :

يقوم   : االجتماعية  الحصص  بيع 

السيد موالي حفيظ أبو الغيث ببيع 

الكورنو  السيد  إلى  حصة   99 لنقل 

عبد الوهاب.

تعين السيد الكورنو عبد الوهاب 

كمدير للشركة لفترة غير محددة.

موالي  السيد   : املدير  استقالة 

حفيظ أبو الغيث

 6 )املادة  األسا�ضي  النظام  تعديل 

ل 7 ل 19).

لتم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 29 يوم  البيضاء،  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784668.

195P

SOCIETE DYNAMIC CONS
تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد.

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تم  بالقنيطرة   2021/06/02 بتاريخ 
للشركة  األسا�ضي  القانون  إعداد 

نلخصه كالتالي :
التسمية : شركة ديناميك كونس

الشكل القانوني : شركة محدلدة 
املسؤللية حات الشريك الوحيد.

البناء،  في  مقاللة   : األهداف 
لالبناء  لمختلفة،  متنوعة  لأشغال 

بصفة عامة.
املقر االجتماعي : 15، زنقة سبو، 
 2 مكتب  الشوب  العمال  سنطر 

الطابق 5 - القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
كل  قيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 
السيد  يملكها  درهم   1000 حصة 

بنونة عبد النبي.
عبد  بنونة  السيد  إن   : التسيير 
بتسيير  سيتكلف  الذي  هو  النبي 

الشركة لله ألسع الصالحيات.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
 2021/06/10 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83020.
196P

SOCIETE KENI REBAJAS
SARL AU

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تم  بالقنيطرة   2021/05/19 بتاريخ 
للشركة  األسا�ضي  القانون  إعداد 

نلخصه كالتالي :
التسمية : شركة كيني ريباخا

الشكل القانوني : شركة محدلدة 
املسؤللية حات الشريك الوحيد.

البيع  في  مقاللة   : األهداف 
بالستيكية،  منزلية  أدلات  لالشراء، 

لأدلات لمواد النظافة.

 99 زنقة   ،20  : االجتماعي  املقر 
زالية زنقة 69 رقم 30 القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسمة إلى 100 حة قيمة كل حصة 
1000 درهم يملكها السيد العنبوري 

أيوب.
العنبوري  السيد  إن   : التسيير 
بتسيير  سيتكلف  الذي  هو  أيوب 

الشركة لله ألسع الصالحيات.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

إنشائها النهائي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2021/05/27 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82687.
197P

EL YAKOUT UNIVERS
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد
املقر االجتماعي : جماعة الالد 

سالمة، أحواز القنيطرة.
السجل التجاري رقم 60101.

تفويت حصص اجتماعية
لتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ELYakout لشركة  العادي  الغير 
حات  شركة   ،Univers - SARL AU
لحيد،  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

تقرر ما يلي :
مجموع  تفويت  على  املصادقة 
حصة   1000 أي  الحصص، 
ألسامة  السيد  ملك  في  اجتماعية 
صوفيا  السيدة  لفائدة  مضورات، 
عبود، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.P320653
ألسامة  السيد  املسير  استقالة 
الشركة  تسيير  مهام  من  مضورات 
مسيرة  عبود  صوفيا  السيدة  لتعيين 
 ELYakout Univers - لحيدة لشركة

.SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

83522 بتاريخ 2021/06/22.
198P

TRANS EL HYHY
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   4 بتاريخ  بالقنيطرة 
إنشاء شركة حات مسؤللية محدلدة 
الخاصيات  حات  لحيد  بشريك 

التالية :
.TRANS EL HYHY : اإلسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

نقل  مقالل   : االجتماعي  املوضوع 
األشخاص.

مقالل نقل السلع،
مقالل أشغال مختلفة ال بناء.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 4 شارع أنوال عمارة 
الزهور 11 مكتب ميموزة - القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
: أجالل محمد كمسير  الحصص 

للشركة ملدة غير محدلدة.
السجل التجاري رقم : 61369.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
القنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 

2021/06/29 تحت رقم 61369.
199P

PHYTO FER
شركة محدلدة املسؤللية حات 

شريك لحيد
رأسمالها : 100.000 درهم،
مقرها االجتماعي بالقنيطرة.

23، شارع أنوال إقامة فلوري 11 
مكتب رقم 4 ميموزا - القنيطرة.

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  لضع  تم   2021/06/16
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 
املميزات  حات  لحيد  شريك  حات 

التالية :
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شركة  تسمى  الشركة   : التسمية 
محدلدة  شركة   PHYTO FER

املسؤللية حات شريك لحيد.
املوضوع : غرض الشركة

نقل البضائع
تجارة مواد البناء

بيع اإلسمنت
بيع األسمدة

االستيراد لالتصدير
إدارة األصول

لعمليات  املتنوعة  األعمال  جميع 
العمولة لالسمسرة.

العمليات  جميع  عامة،  لبصفة 
التجارية، املالية، الصناعية، منقولة 
أل  مباشرة  لاملرتبطة  منقولة  لغير 
املشارة  باألغراض  مباشر  بشكل غير 
أعاله أل بإمكانها تسهيل توسع لتطوير 

الشركة.
شارع   ،23  : االجتماعي  مقرها 
أنوال إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزا - القنيطرة.
الشركة    : الشركة  حياة  مدة 
من  ابتداء  سنة،   99 في  محدلدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
رأس املال : حدد رأس مال الشركة 
ألف درهم مقسمةعلى  مائة  مبلغ  في 
ألف 1000 حصة اجتماعية من فئة 
مائة درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيدة الكرديع الوزاني.
الوزاني  الكرديع  السيد   : التسير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
G258736 تم تنصيبه مسير للشركة 

لفترة غير محددة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
في  بالقنيطرة  االبتدائية  للمحكمة 

2021/06/22، تحت عدد 61257.
200P

GEOITECH TRUST
شركة محدلدة املسؤلليةبشريك 

لحيد
رأسمالها : 100.000 درهم،

املقر االجتماعي : 920، تجزئة 
املقالمة 04 لادي زم.

تأسيس شركة
لضع  تم  عرفي،  عقد  بمقت�ضى 
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
لحيد  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

حات املواصفات التالية :

.GEOITECH TRUST : التسمية
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.
محلل  مبرمج،   : الشركة  موضوع 

لمصمم في اإلعالميات.
رأس املال : حدد رأس مال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 
ألف 1000 حصة اجتماعية من فئة 
مكتتبة،  بكاملها،  محررة  درهم  مائة 

لموزعة على الشركاء كالتالي :
السيد محمد قبالي : 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
السيد محمد  إلى  أسند   : التسيير 

قبالي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
تحت  زم  بوادي  االبتدائية  للمحكمة 

رقم 1189 بتاريخ 2021/06/28.
201P

AGR SERENITE
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   4 بتاريخ  بالقنيطرة 
إنشاء شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الخاصيات التالية :
.AGR SERENITE : اإلسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة.

املوضوع االجتماعي : مقالل تسيير 
لحدة فالحية.

تغدية البقر لالعجول.
مستورد لبائع بنصف الجملة.

املدة : 99 سنة.
: زالية محمد الخامس لأبو  املقر 
مها  إقامة   2 رقم  الصديق شقة  بكر 

القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 600  : ترلا  بيير  جون   : الحصص 

حصة.
توي�ضي نجيبة : 400 حصة.

ترلا  بيير  جون  السيد   : التسيير 
كمسير للشركة ملدة غير محدلدة.

السجل التجاري ر قم : 61383.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021/07/01 تحت رقم 61383.
202P

 SOCIETE ARADEGAGEUR
DE TRAVAUX DIVERS

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
بشريك لحيد

رأسمالها 100.000 درهم.
املقر االجتماعي : 167، قصبة 

مهدية، إيراك، الطابق األر�ضي - 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة، تم لضع القانون األسا�ضي 
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
املواصفات  حات  لحيد  بشريك 

التالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 ARADEGAGEUR DE TRAVAUX

.DIVERS
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.
قصبة   ،167  : االجتماعي  املقر 
 - األر�ضي  الطابق  إيراك،  مهدية، 

القنيطرة.
موضوع الشركة : - رصاص،

أل  املختلفة  في األشغال  املقاللة   -
البناء

عالقة  له  ما  كل  عامة  لبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال الشركة :
مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة،  بكاملها  محررة  للواحدة، 

لموزعة على الشركاء كالتالي :
- السيد عبد الكريم الصفريوي : 

1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
الكريم الصفريوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 61309 بتاريخ 2021/06/24.
203P

TAJANI HASNAOUI TRANS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 100.000 درهم.

.R.C : 53571
ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة.
االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
 TAJANI HASNAOUI لشركة 
مسؤللية  حات  شركة   TRANS
أبريل   27 بتاريخ  املنعقد  محدلدة 
 326 زنقة   13 برقم  الكائنة   2021
الشركة  مساهمو  تدالل  القنيطرة، 

باإلجماع على ما يلي :
ادريس  السيد   : الحصص  بيع 
للسيد  حصة   500  : باع  هرمك 

التجاني باشا.
 1000 باع  باشا  التجاني  السيد 

حصة للسيد الحفيان رشيد.
التجاني  السيد  املسير  استقالة 

باشا.
السيد  جديد  مسير  تعيين   -

الحفيان رشيد.
للشركة  القانوني  الشكل  اغيير 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  إلى 

بشريك لحيد.
تغيير مقر الشركة.

 24 290 رقم  : زنقة  املقر الجديد 
أفكا القنيطرة.

تغيير الفصول رقم : 1،4،6،7،13 
ل 16 من الفصول األساسية ؛

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.
القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2021 يونيو   24 في  القنيطرة 

رقم 3639.
204P
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YA ACTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد
رأسمالها : 10.000 درهم.

املقر االجتماعي : 55، شارع 
الزرقطوني، الطابق األلل، حي 
املستشفيات - الدار البيضاء.

السجل التجاري رقم : -463259 
الدار البيضاء.

تحويل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ،2021/06/17 بتاريخ  العادي  الغير 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
YAACTION SARL AU، شركة حات 
لحيد،  املحدلدةبشريك  املسؤللية 

رأسمالها 10.000 درهم، ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 

العنوان الجديد :
الخامس،  محمد  شارع   ،278
 -  3 رقم  لمستودع   1 رقم  متجر 

القنيطرة.
القانون  من   4 الفصل  تغيير   -

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

84590 بتاريخ 2021/07/05.
205P

MORJANY EVENTS
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بمساهم لاحد.
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قزانين  لضع  تم   ،2021/06/24

الشركة حات املميزات التالية :
MORJANY EVENTS : التسمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

املؤتمرات،  نظيم   : املوضوع 
املعارض،  الندلات،  االجتماعات، 

لاملهرجانات إلخ ......
رقم  سبتة،  شارع   : الرئي�ضي  املقر 

121، حي خط الرملة01، العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
بالكامل  ليملكها  درهم   100 فئة 

السيد مرجاني أشرف.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021/07/01 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  لتم   2098/2021

 التجاري تحت الرقم التحليلي العدد :

.37333

206P

INTENSO
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بمساهم لاحد.
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  لضع  تم   ،2021/06/02

الشركة حات املميزات التالية :

INTENSO : التسمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

لإدارة  لتشغيل  إنشاء   : املوضوع 

املطعم لاملقهى.

املتعلقة  األنشطة  جميع   -

لالحلويات  لاملقهى  باملطاعم 

لاملخبازات لاملعجنات.

جميع  استيراد  بيع،  شراء،   -

لاملطابخ  لالفنادق  املطاعم  معذات 

لاملخابز لاملعجنات.

 إلخ ......

املقر الرئي�ضي : زنقة السمراء، رقم 

18، الحي اإلداري، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

بالكامل  ليملكها  درهم   100 فئة 

السيد العبادلة ملعينين.

طرف  من  تسيرالشركة   : اإلدارة 

العبادلة ملعينين.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021/07/02 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  لتم   2148/2021

 التجاري تحت الرقم التحليلي العدد :

.37355

207P

ACENO
SARL

Au Caépital de 99.900.dhs
 N°747, Lotissement Arsat Sala,

Route Mehdia - Salé
 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو 
الخصائص  حات  املسؤللية  محدلدة 

التالية :
.ACENO : االسم التجاري -

- الشكل القانوني: شركة محدلدة 
املسؤللية.

قاعة   : االجتماعي  النشاط   -
شايظ.

الرأسمال : 99.900 درهم مقسمة 
دالل  السيدة  لفائدة  حصة   333 إلى 
السيد  لفائدة  حصة   333 ل  قاسمي 
حصة   333 ل  الدين  سعد  محمد 
سعد  الرحيم  عبد  السيد  لفائدة 

الدين.
- املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : رقم 747 تجزئة 
عرصة سال طريق مهدية - سال.

بواسطة  الشركة  تسير   : املسير 
السيدة نعيمة الدمري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  الاملحكمة  لدى  الضبط 
رقم   2021/07/01 بتاريخ  بسال 

السجل التجاري 34045.
208P

 SOCIETE M AND N DOHA
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
برأسمال 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : 32 ساحة أبو 
بكر الصديق شقة رقم 7 أكدال - 

الرباط.
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
 : بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 
الرباط  في  املسجلة   ،2019/12/21

بتاريخ : 2019/12/31، تقرر ما يلي :
 SOCIETE M AND انحالل شركة

N DOHA SARL

 تعيين السيد عبد الرحيم املر�ضي 

كمصفي لشركة.

 32  : في  التصفية  مقر  تثبيت 

 7 رقم  شقة  الصديق  بك  أبو  ساحة 

أكدال - الرباط.

كتابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 

بالرباط،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021/06/29 بتاريخ 

.6349

209P

SOCIETE RH IMEX
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

برأسمال 10.000 درهم.

املقر االجتماعي : رقم 381 مكرر 

شارع املسجد شارع النور القامرة - 

الرباط.

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

 : بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

الرباط  في  املسجلة   ،2020/02/03

بتارخ : 2020/02/11، تقرر ما يلي :

RH IMEX SARL انحالل شركة

يوسف  رقاس  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

رقم   : في  التصفية  مقر  تثبيت 

381 مكرر شارع املسجد شارع النور 

القامرة - الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2020/10/20 بتاريخ 

.4709

210P

SOCIETE OUM TOUNSI
SNC

Au capital de 50.000 dhs

 Siège social : Massira 11 Rue

.Oued Sous N° 257 - Dakhla

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يونيو   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، تم تقرر ما يلي :
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 100  : من  كل  حصص  تفويت 

حصة السيدة ابراهيم الهنوني، 100 

 100 بوسيف  الشيخ  السيد  حصة 

 حصة السيد سيد الحفيظ ماسيدا :

 100 ل  زبير  داهي  السيد  حصة   100

لفائدة  ميشان  خدا  السيد  حصة 

لادريس  اإلدري�ضي  الدين  نور  السيد 
زهران.

استقالة السيد داهي زبير من مهام 

تسيير الشركة.

تعيين السيد نور الدين اإلدري�ضي 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

الدين  نور  السيد  توقيع  اعتماد 

اإلدري�ضي هو توقيع الوحيد للشركة.

القانوني  اإليداع  تم 

بالداخلة،  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   2021/06/30 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم1173/2021 

رقم 6867.

211P

STE ABM LK FISH
SARL

تأسيس شركة
لضع   2020/02/06 بتاريخ  تم 

قوانين الشركة حات املميزات التالية :

 STE ABM LK FISH  : التسمية 

SARL

األسماك،  لشراء  بيع   : املوضوع 

نجهيز مركب الصيّد، النقل للغير.

عبد  موالي  شارع   : الرئي�ضي  املقر 
هللا زنقة 04 رقم 05 - العيون.

درهم   100.000 الرأسمال 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

ابومالك  حافيظ   : السيد  ملك  في 

لالسيد شفيق برغوت.

اإلدارة : تسيير السيد حافيظ أبو 

مالك.

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020/02/06 بتاريخ 
اغلتجاري  السجل  رقم   2020/318

30761 بتاريخ 2020/02/06.

212P

شرك0)سيب1سس
ش.م.م

رأسمالها 40.000 درهم
املقر االجتماعي : شقة 5 ب س ا 

عمارة جرف لخضر - لجدة.
الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

2021/06/16 تقرر ما يلي :
مقالل   : اآلتي  النشاط  اضافة 

تنظيف لاجهات املحالت السكنية.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
 2327 عدد  تحت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 2021/06/25.
213P

STE ASMAE MARBRE
SARL AU

Capital : 50.000 dhs
 Siège social : lots Ouifaq lot 201

route Al Aounia - Oujda
الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

2021/06/06 تقرر ما يلي :
تشطيب النشاط التالي :

- استيراد لتصدير.
إضافة النشاط التالي :

املحالت  لاجهات  تنظيف  مقالل 
لاملخازن لالشقق.

لدى  الشركة  تسجيل  تم 
عدد  تحت  بوجدة  التجارية  املحكمة 

381/2021 بتاريخ 23/06/2021.
عن املتصرف بالشركة.

214P

SOCIETE CHANIFAR
SARL AU

 Société à résponsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 10.000 dirhams
 Siège social : Rue 15 hay Zian

ain bni Mather
registre de commerce n°32767

الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

2021/02/17 تقرر ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية 
لالتشطيب الكلي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بوجدة  التجارية  املحكمة 

2021/06/29 تحت عدد : 2386
215P

SHOES BY SARA TAZI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
شريك لحيد رأمالها 100.000 درهم.
املقر االجتماعي : 452، شارع محمد 

الخامس، إقامة كاليفورنيا 1، 
الطابق السفلي، القنيطرة

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   2021/06/16
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

خاصيتها كالتالي :
 الهدف : للشركة األهداف التالية :

لاألكسسوارات  األحذية  ىبيع 
بالتقسيط.

املدة : 99 سنة
فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
سارة  لآلنسة  ممنوحة  كلها  للواحدة 

التازي مخا.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
شريكة  مخا،  التازي  سارة  اآلنسة 

لحيدة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 ،2021 يونيو   29 يوم  بالقنيطرة 

تحت رقم 84082.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.61359
بمثابة مقتطف لبيان

216P

AN(H
SARL AU

إعالن تعديالت بالشركة
تفويت حصص - استقالة لتعيين 

مسير
تفويت  على  املصادقة  تمت 
السيدة رحمة املر�ضي ل 1000 حصة 
من أصل 1000 حصة لفائدة السيد 

عزيز الشاعر.

استقالة السدة رحمة املر�ضي من 

تسيير الشركة.

تعيين السيد عزيز الشاعر مسيرا 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : عدد  تحت  بالرباط  التجارية 

115999 بتاريخ 5 يوايوز 2021.

217P

HCTCE
SARL

تأسيس شركة
األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة أل البناء.

تاجر مواد البناء,

الترليج للعقار.

االستيراد لالتصدير.
نوباليا،  زنقة   4  : االجتماعي  املقر 

حي   ،1 بلوك   ،17 القطاع   ،4 تجزئة 

الرياض، الرباط.
 1.000.000  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة ل 5000 حصة للسيد 

.FRANSESCO CHISARI

اسماعيل  للسيد  حصة   1800

أكنال.

1600 حصة للسيد حمزة أكنال.

1600 حصة للسيد يوسف أكنال.

أكنال  اسماعيل  السيد   : التسيير 

.FRANSESCO SHISARI لالسيد
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

.153303

218 P

AURUM INTERNATIONAL
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 الشقة 
رقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسان 

الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركاء  قرر   ،2021 يونيو   10 بتاريخ 

م  ح م  انترناسيونال ش  ألرلم  شركة 

ش ل ما يلي :
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تحويل املقر االجتماعي من عمارة 
30 الشقة رقم 8 زنقة احمد الوكيلي 

حسان، الرباط.
عمر  زنقة  زالية   14 رقم  إلى 

الحنصال  محمد  لزنقة  الساللي 

الشقة رقم 22 القبيبات، الرباط.

تعديل القانون األسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 115971 

في 5 يوليو 2021.

219 P

RESTO EDDAR
تأسيس

بتاريخ  مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   2

بالصبغات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

.RESTO EDDAR : اسم الشركة

باملغرب  الشركة  : هدف  املوضوع 

أل بالخارج.

بعين  املأكوالت  لبيع  لمحل  مقهى 

املكان.

شال،  محطة   : االجتماعي  املقر 

طريق  نويفات،  دلار   ،1 رقم  دكان 

تامسنة عين عتيق، عين عتيق.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

كلها  حررت  لاحدة،  لكل  درهم   100

لمقسمة بين الشركاء كالتالي :

السيدة صارا ابندكالي 500 حصة.

 500 بلحسن  العالي  عبد  السيد 

حصة.

إنشائها  تاريخ  من  سنة   99  : املدة 

فسخها  أل  تمديدها  حالة  في  عدا  ما 

مسبقا.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة صارا ابندكالي.

اإليداع  أنجز   : القانوني  اإليداع 

في  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

السجل  رقم  تحت   ،2021 28 يونيو 

التجاري 133643.

220 P

ائتمانية السفياني
22 شارع محمد الخامس

عمارة السنتي�ضي رقم 71 مكناس
الهاتف : 0535515507/52

الفاكس : 0535528816

ص2شتر ب
ش م م ش ل

رأسمالها 8.100.000 درهم
 لمقرها االجتماعي 1 زنقة ايت 

بعمران، محمد 5 مركز عمارة ب 
الطابق  6 مكتب 610 الدار البيضاء

تعديل
لشركة  الوحيد  الشريك 
رأسمالها  ل  ش  م  م  ش  صوشتراب 
8.100.000 درهم لمقرها االجتماعي 
مركز   5 محمد  بعمران،  ايت  زنقة   1
عمارة ب الطابق  6 مكتب 610 الدار 

البيضاء، قرر النقاط التالية :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  من  الرفع 
7.000.000 درهم مع إنشاء 70.000 
فئة  من  جديدة  اجتماعية  حصة 
الرفع  هذا  تم  للواحدة،  درهم   100
الدائنة  الجديدة  التحويالت  من 
الرفع  بعد  الشركة  رأسمال  أصبح 
15.100.000 درهم، مع تغيير املادتين 

6 ل7 من القانون األسا�ضي.
توسيع موضوع شركة صوشتراب 

ش م م ش ل.
القانون األسا�ضي لشركة  تحديث 

صوشتراب ش م م.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء يوم 5 يوليو 

2021، تحت رقم 785441.
221 P

LES ECOLES MANAR 
AL WIFAQ PRIVE

رقم  املالية  لقانون  لفقا 
على  لبناءا   ،2015 لسنة   100.14
 30 بتاريخ  املبرم  مساهمة  عقد 
الشخص  تحويل  تم   ،2021 أبريل 
الحطاب  السعدية  السيدة  الذاتي 
االبراهيمي، املقيدة بالسجل التجاري 
االجتماعي  مقره   ،99254 رقم  تحت 
إلى  تمارة،  الوفاق،  حي   1 النسيم 
الخصائص  يحمل  معنوي  شخص 

التالية :

 LES ECOLES  : التسمية 
.MANAR AL WIFAQ PRIVE

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

حي   1 النسيم   : االجتماعي  املقر 
الوفاق تمارة 259 تمارة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
1900.000 درهم مقسمة إلى 19000 
للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
الحطاب  السعدية  السيدة 

االبراهيمي 19000 حصة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :
للتعليم  مدرسة  تشغيل 

الخصو�ضي.
السيدة  طرف  من  الشركة  تسير 

السعدية الحطاب االبراهيمي.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   5 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 133711.
222 P

EZ-ZAGOURI(TRANS
ش ح م م ش ل

املقر االجتماعي : دلار ألالد طلحة 
الهبابنة سيدي محمد لحمر

سوق األربعاء الغرب
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 
درهم   100.000 رأسمالها  املحدلدة 
األسا�ضي  القانون  لضع  تم  لقد 
املحدلدة  املسؤللية  حات  للشركة 
 2021 يونيو   10 في  الوحيد  للشريك 

مميزاتها هي كالتالي :
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
حات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

الشريك الوحيد.
 EZ-ZAGOURI  : التسمية 

.TRANS
نقل   : الرئي�ضي  املوضوع 

املستخدمين.
املقر االجتماعي : دلار ألالد طلحة 
سوق  لحمر  محمد  سيدي  الهبابنة 

األربعا الغرب.
املدة : 99 سنة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للواحدة.

التالي  الشكل  توزع الحصص على 

:

الزكوري،  عمر   : لالنسب  االسم 

حي بدر مجموعة د رقم 63 ب 1000 

حصة اجتماعسة.

املجموع : 1000 حصة.

عمر  السيد  تعيين   : اإلدارة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الزكوري، 

كمسير   GB51974 رقم  الوطنية 

الشركة.

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

يونيو   10 بتاريخ  الغرب  األربعاء 

2021، تحت رقم 390/2021.

223 P

RAYAN BUREAU

SARL

العنوان : 17 شارع محمد زرقطوني 

متجر 5 الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمع  فور   ،2021 فبراير   17 بتاريخ 

الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 

حات املسؤللية املحدلدة، قرر ما يلي 

:

التجاري  للنشاط  النهائي  اإليقاف 

محمد  شارع   17 في  لمقرها  للشركة 

زرقطوني متجر 5 الرباط تبرئة السيد 

النهائي  اإليقاف  من  هشام  عمرني 

للنشاط التجاري للشركة.

لبنود أخرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يونيو   23 بتاريخ 

.115853

224 P
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MODELDESIGN
SARL

العنوان : اإلقامة الواحة عمارة 13 
شقة رقم 02 حي النهضة الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمع  فور   ،2021 يونيو   8 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
حات املسؤللية املحدلدة قرر ما يلي :

عايدة  اآلنسة   : الحصص  تفويت 
محمد  للسيد  تفوت  عزيفر  القباج 
 250 عزيفر  القباج  الدين  صالح 

حصة.
فاصبح تقسيم رأس املال كما يلي :

السيد محمد صالح الدين القباج 
عزيفر 1000 حصة.

اعتراف شركاء بهذا التفويت :
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى    MODELDESIGN SARL من 
 MODELDESIGN SARL AU شركة 

للشريك الوحيد.
السيد  طرف  من  الشركة  تسير 

محمد صالح الدين القباج عزيفر.
محمد  السيد  طرف  من  إمضاء 

صالح الدين القباج عزيفر.
لبنود أخرى.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يونيو   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 115854.
225 P

LE DOMS CAFE
SARL AU

العنوان : زنقة جبل العيا�ضي رقم 26 
أكدال الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمع  فور   ،2021 ماي   10 بتاريخ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
قرر  املحدلدة،  املسؤللية  حات 

ما يلي :
إلياس  السيد   : الحصص  تفويت 
 500 زراع  رشيد  للسيد  يفوت  زراع 

حصة.
املال  راس  تقسيم  فأصبح 

كما يلي :

السيد إلياس زراع 500 حصة.
السيد رشيد زراع 500 حصة.
اعتراف شركاء بهذا التفيوت :

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
LE DOMS CAFE SARL AU للشريك 
 LE DOMS CAFE إلى شركة  الوحيد 

.SARL
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

إلياس زراع لالسيد رشيد زراع.
إلياس  السيد  طرف  من  امضاء 

زراع أل السيد رشيد زراع.
لبنود أخرى.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يونيو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 115849.
226 P

 STE H&M GESTION
EXPERTS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°1 IMM

 RAMI HORS BAB ZOURGANE
TAROUDANT

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
الشركة  تأسست   ،2020 سبتمبر   8
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحد حات الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
شركة   H&M GESTION EXPERTS
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحد.
املوضوع : الشركة لها كهدف :

فحص   : لاالستشارات  الخبرة 
لاملالية  القانونية  العقود  لإدارة 

لالتأمينية لغيرها.
املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
االجتماعي : رقم 1 عمارة الرامي خارج 

باب الزركان تارلدانت.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.

بشرى  ديمشق  السيد   : الشركاء 
1000 حصة.

ليسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
السيد ديمشق بشرى.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير لتنتهي في 31 ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أل  يوزع  لالباقي 

الشركاء.
القانوني  تم اإليداع  لقد   : الوضع 
بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
يوم 16 يونيو 2021، تحت رقم 669.

التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  يوم 

.7899
227 P

 RESTAURANT DAR
MORJANA

SARL
تأسيس شركة

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
محدلدة حات الشريك الوحيد لحلك 

تحت املعطيات التالية :
 RESTAURANT التسمية : شركة

.DAR MORJANA SARL
لخارج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب.
لمطعم،  مقهى  لاستغالل  تدبير 

مخبزة، الوجبات السريعة.
املستشفيات،  الجامعات،  ممون 

الجماعات، املدارس.
تنظيم املعارض.

إقامة  األطلس،  11، شارع   : املقر 
مامي محل رقم 1 أكدال، الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 ب  حصة 

مكتتبة لمحررة لموزعة كالتالي :

السيد يونس ناجي 500 حصة.

السيدة سمية ناجي 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.

للشركة  مشترك  تسيير   : التسيير 

من طرف السيد يونس ناجي الحامل 

أل   A336401 رقم  الوطنية  للبطاقة 

السيدة سمية ناجي الحاملة للبطاقة 

غير  ملدة   A243996 رقم  الوطنية 

محدلدة.

لنظام  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 

لحلك بتاريخ 29 يونيو 2021.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 153241.

228 P

AROU COM
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تحمل  لالتي  بتمارة،   2021 ماي   31

الخصائص التالية :

املوارد  توفير   : االجتماعي  الهدف 

البشرية األخرى.

درهم   100.000 الشركة  رأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل التالي :

 1000 العرعوري  رجاء  السيدة 

حصة,

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

األلل  الطابق   : االجتماعي  املقر 

العمارة رقم 70 تجزئة عين الحياة 1 

الصخيرات تمارة.

التسيير : السيدة رجاء العرعوري.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133679

229 P
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SOTAL TRADE
SARL AU

تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

لاملسجل   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
قرر   ،2021 ماي   25 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد تصفية الشركة.

 1 بشقة  التصفية  مقر  لحدد 

39 شارع األدارسة حي املغرب  عمارة 

العربي املسيرة 2  تمارة.

الطالبي  فؤاد  السيد  تعيين  تم 

كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 115716.

230 P

 ZINEDDINE FASHION

GROUPE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالدار   2021 أبريل   22 بتاريخ 

حات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء، 

لحيد،  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

تحمل الخصائص التالية :

 ZINEDDINE  : التسمية 

.FASHION GROUPE

بالجملة،  لالبيع  اإلدارة   : الهدف 

صناعة املالبس.

العنوان التجاري : شقة 1 الطابق 
الجيرلند  حي  االرز  زنقة   53 عمارة   1

مرس سلطان الدار البيضاء.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.

السيد محمد  تعيين  تم   : التسيير 

عبد الصابر يوسف كمسير للشركة 

ملدة غير محدلدة.

املدة : مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
يونيو   22 بتاريخ   507809 تحت رقم 

.2021
231 P

STE S.T.A.V.E.P
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد
رأس املال : 100.000 درهم

حي املصاطفة رقم 14
تصريح بالتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بتاريخ  لاملسجل   2021 يونيو   11
شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   16

تحمل الخصائص التالية :
.STE S T.A.V.E.P : التسمية

الهدف : أشغال مختلفة لالبناء.
املصاطفة  حي   : االجتماعي  املقر 

رقم 14 مشرع بلقصيري.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

100.000 درهم.
التسيير : السيد املصطفى لقبيب 

.SH83419 بطاقته الوطنية
مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 
يوم 29 يونيو 2021، تحت رقم 307 
لالحصول على السجل التجاري رقم 

.661
632 P

STE YOUSSBEL TRAVAUX
SARL AU

راس املال : 100.000 درهم
حي الساللي بلوك مبرلكة رقم 70 

سيدي قاسم
تصريح بالتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بتاريخ  لاملسجل   2021 يونيو   16
شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   17

تحمل الخصائص التالية :
 STE YOUSSBEL  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU

لالبناء  مختلفة  اشغال   : الهدف 
لاملفالضة.

الساللي  حي   : االجتماعي  املقر 
بلوك مبرلكة رقم 70 سيدي قاسم.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
100.000 درهم.

يوسف  بلبهلول  السيد   : التسيير 
.AS11885 بطاقته الوطنية

مدة الشركة : 99 سنة.
السجل التجاري : لقد تم اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوم  بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 
بالسجل  لالتسجيل   2021 يوليو   6

التجاري رقم 28901.
233 P

ASSAL MAZZ
SARL AU

السجل التجاري رقم 28501
املحكمة االبتدائية بسيدي قاسم

تصفية مسبقة للشركة
بمقت�ضى قرار السيد حمزة عسال 
GK147038 املسير  بطاقته الوطنية 
محضر  تدلين  تم  الوحيد  لالشريك 
موقع بتاريخ 12 ماي 2021 لاملسجل 
يوم 4 يونيو 2021، مضمونه تصفية 
مقرها  الكائن  للشركة  مسبقة 
االجتماعي بحي الياسمين بلوك C رقم 

645 سيدي قاسم.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم يوم 9 يونيو 2021، تحت رقم 

.312
234 P

STE HMIRI TRAVAUX
SARL AU

السجل التجاري رقم 28275
املحكمة االبتدائية بسيدي قاسم

تفويت حصص
تعيين مسير جديد لتغيير االطار 

القانوني للشركة
املنعقد  العام  الجمع  بمقت�ضى 
بمقر الشركة بتاريخ 26 ماي 2021، 
تفويت  مضمونة  محضر  تحرير  تم 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

الواحدة من عند السيد عبد املجيد 

 G102817 الوطنية  بطاقته  بلبهلول 

بلبهلول  الفتاح  عبد  السيد  لفائدة 

الذي   GK23506 الوطنية  بطاقته 

مسير  لعين  اإلدارة  مجلس  ترأس 

املجيد  عبد  للسيد  خلفا  جديدا 

بلبهلول، كما تم تغيير اإلطار القانوني 

مسؤللية  حات  شركة  من  للشركة 

مسؤللية  حات  شركة  إلى  محدلدة 

محدلدة لشريك لاحد.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم يوم 9 يونيو 2021، تحت رقم 

.311

235 P

OUCHITEC
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم  بالرباط   2020 2 أكتوبر 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

بشريك لحيد التي تحمل الخصائص 

التالية :

 OUCHITEC SARL  : التسمية 

.AU

في  مقالل   : االجتماعي  الهدف 

صيانة لتركيب املصاعد.

مقالل في أشغال البناء لاألشغال 

املتنوعة.

رأس املال : 50.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99   : املدة 

التأسيس النهائي.

شركة  عند   : االجتماعي  املقر 

APIMO رقم 15 شارع االبطال شقة 

4 أكدال، الرباط.

الشيبي  املجيد  عبد   : التسيير 

 ،1984 فبراير   12 بتاريخ  املزداد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

العيا�ضي  بألالد  الساكن   PB111991

الشرقية بوقنادل سال.
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التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
بالرباط بتاريخ 15 أبريل 2021، تحت 

رقم 151307.
رقم اإليداع : 112818.

236 P

STE AGRO B A S K
ش م م 

حي تاحداليت مريرت، خنيفرة
اشغال مختلفة

املفالضة
بتاريخ  عرف  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 17 يونيو 
باملواصفات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :
.AGRO B A S K التسمية : شركة

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 
محدلدة.

تاحجاليت  حي   : االجتماعي  املقر 
مريرت، خنيفرة.

مختلفة،  أشغال   : الغرض 
املفالضة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
عبد الرحيم صابري 1000 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
لحلك  صابري  الرحيم  عبد  السيد 

ملدة غير محددة.
كتابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة 
رقم  تحت   ،2021 يونيو   28 بتاريخ 

.2021/258
السجل التجاري رقم 3915.

236P مكرر

STE DIAFAT EL MANAR
ش م م 

مألى : الطابق األلل الزنقة 10
رقم 03 حي لاد الذهب، خنيفرة

بتاريخ  عرف  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 22 يونيو 
باملواصفات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

 DIAFAT EL شركة   : التسمية 

.MANAR

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 

محدلدة.
األلل  الطابق   : االجتماعي  املقر 
الدهب،  لاد  حي   03 رقم   10 الزنقة 

خنيفرة.

الغرض : مألى.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :

ايوب ارحيلي 250 حصة.

محمد ارحيلي 500 حصة.

توفيق ارحيلي 250 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  لحلك  ارحيلي  ايوب  السيد 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 يونيو   28 بتاريخ 

.2021/259

السجل التجاري رقم 3917.

237 P

STE ALUMACH
ش م م 

حي تاحجاليت مريرت، خنيفرة

أشغال مختلفة
االملنيوم

بتاريخ  عرف  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 14 يونيو 

باملواصفات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

.ALUMACH التسمية : شركة

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 

محدلدة.
رقم   07 زنقة   : االجتماعي  املقر 

135 حي حمو حسن، خنيفرة.

الغرض : أشغال مختلفة.

االملنيوم.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :

عبد الصمد شهير 1000 حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيد عبد الصمد شهير لحلك ملدة 

غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 يونيو   28 بتاريخ 

.2021/257
السجل التجاري رقم 3909.

238 P

 STE HOTEL CAFE
RESTAURANT ESSAFA 

ET EL MARWA
SARL

فندق، مقهى، منعش عقاري
زنقة 05 رقم  11 حي النجاح

 خنيفرة
غير  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 
تم   ،2019 أكتوبر   21 بتاريخ  عادي 

اتخاح القرارات التالية :
القرار 1 : تفويت 1000 حصة من 
حصص السيد محمد اخرفي لفائدة 
مريم  لالسيدة  اخرفي  إلياس  السيد 

اخرفي.
السيد محمد  استقالة   :  2 القرار 
للشركة  كمسير  منصبه  من  اخرفي 
كمسير  اخرفي  الياس  السيد  لتعيين 
لحيد للشركة لحلك ملدة غير محددة.

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 ،2019 نوفمبر   12 بتاريخ  بخنيفرة 

تحت رقم 2019/879.
السجل التجاري رقم 2709.

239 P

STE ATLAS BELMAR
ش م م 

النجارة لاأللومنيوم
أشغال مختلفة

زنقة 14 رقم 157، حي متشفسان، 
خنيفرة

بتاريخ  عرف  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 22 يونيو 
باملواصفات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

 ATLAS شركة   : التسمية 

.BELMAR

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 

محدلدة.
رقم   14 زنقة   : االجتماعي  املقر 

157 حي متشفسان، خنيفرة.

لااللومنيوم،  النجارة   : الغرض 

أشغال مختلفة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :

لحسن بلحسن : 1000 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد لحسن بلحسن لحلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.2021/262

السجل التجاري رقم 3925.

240 P

STE D R CAR
ش م م 

الشقة رقم 03 الكائنة بالطابق األلل 

تجزئة العبداللي رقم 90 طريق 

مكناس، خنيفرة

كراء السيارات
بتاريخ  عرف  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 22 يونيو 

باملواصفات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

.D R CAR التسمية : شركة

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 

محدلدة.

رقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 

تجزئة  األلل  بالطابق  الكائنة   03

مكناس،   طريق   90 رقم  العبداللي 

خنيفرة.

الغرض : كراء السيارات.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على الشكل التالي :
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رضوان درل�ضي : 1000 حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
غير  ملدة  لحلك  سواح  محمد  السيد 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.2021/264
السجل التجاري رقم 3923.

241 P

STE ESPACE VERT MONEY
بولشفار 02 شارع محمد الخامس 

مريرت، خنيفرة
غير  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 
تم   ،2021 يونيو   3 بتاريخ  عادي 

اتخاح القرار التالي :
الحسين  السيد  استقالة   : القرار 
للشركة  كمسير  منصبه  من  املغاري 
املغاري  الرحمان  عبد  السيد  لتعيين 

كمسير جديد للشركة.
كتابة  لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   5 بتايخ 

.2021/220
السجل التجاري رقم 2965.

242 P

STE COCTEL CAR
SARL

رقم 85 مكرر حي القائد ادريس 
السيري
خنيفرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 
اتخاح  تم   ،2021 6 ماي  بتايخ  عادي 

القرار الثالي :
ناصر  السيد  تفويت   : القرار 
السيد  لفائدة  حصة   500 يوسف 

يوسف بوكلو.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 5 
يوليو 2021، تحت رقم 2021/221.

السجل التجاري رقم 2697.
243 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش ح م م

رأسمال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية

مكتب رقم 9 الناظور

س ت : 5415

LINA ELKA
SARL

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يونيو   15

باملميزات  محدلدة  مسؤللية  حات 

التالية :

.LINA ELKA : التسمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة.

النقل   : الشركة  هدف   : املوضوع 

لحساب  للبضائع  لالدللي  الوطني 

الغير، االستيراد لالتصدير.

التجارة االلكترلنية.

طنجة،  شارع   22  : الشركة  مقر 

الناظور.

 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم، مقسمة إلى 10.000 حصة من 

كلها  الواحدة  للحصة  درهم   10 فئة 

محررة لموزعة كل حسب مساهمته 

على النحو التالي :

 5000  : محمد  جرلدي  السيد 

حصة.

 5000 أيوب  القضالي  السيد 

حصة.

السيدان  تعيين  تم   : التسيير 

أيوب  لالقضالي  محمد  جرلدي 

مسيران للشركة ملدة غير محدلدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.

السجل  في  مقيدة  الشركة 

التجاري بالناظور تحت رقم 22451.

244 P

STE PASSAGER AUTO
SARL AU

تكوين شركة محدلدة املسؤللية 
حات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
في 13 يناير 2019، تم لضع القوانين 
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 
املميزات  حات  الوحيد  الشريك  حات 

التالية :
بدلن  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
28 الرجاء  1 رقم  : بلوك ط  املقر 

في هللا حي يعقوب املنصور، الرباط.
بما  املال  راس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
السيد نام عبد هللا ملدة غير محدلدة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجاية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2019 يناير   25 بتاريخ 

السجل التجاري 135389.
245 P

STE INBOX ARCHITECTURE
SARL AU

تكوين شركة محدلدة املسؤللية 
حات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
2021، تم لضع القوانين  5 يوليو  في 
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 
املميزات  حات  الوحيد  الشريك  حات 

التالية :
الهدف : الهندسة املعمارية.

رياض  زنقة  مطاع  ألالد   : املقر 
الوداية العمارة 34 الشقة 6 تمارة.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  راس 
قدره 100.000 درهم.

الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
غير  ملدة  بنصابر  الهام  السيدة 

محدلدة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   5 بتاريخ 

السجل التجاري 133707.
246 P

AO PACK
SARL AU

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة بشريك لحيد

بالدار  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   ،2021 أبريل   21 بتاريخ  البيضاء 
حات  لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 
املميزات  حات  املحدلدة  املسؤللية 

املبينة فيما يلي :
.AO PACK : التسمية

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

الغاية من الشركة هي توزيع نجارة 
لتصنيع جميع املنتجات البالستيكية 
التعبئة  لمنتجات  لالكيماليات 

لالتغليف.
الزرقطوني  شارع   46  : املقر 
الدار   ،6 رقم  شقة  الثاني،  الطابق 

البيضاء.
سنة   99 في  مدتها  حددت   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 100.000  : الجماعي  املال  رأس 

درهم املوزع كما يلي :
اللطيف  عبد  الشاهي  السيد 

100.000 درهم ب 1000 حصة.
طرف  من  الشركة  تسير   : اإلدارة 
السيد الشاهي عبد اللطيف ملدة غير 

محددة.
فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

السجل التجاري 502113.
247 P

STE EXPORTUNS
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
3 ماي 2021، تم تأسيس شركة حات 
املواصفات  لها  محدلدة  مسؤللية 

التالية :
.STE EXPORTUNS : التسمية

التصدير   : االجتماعي  الهدف 
لاالستيراد لالتجارة.

املقر االجتماعي : حي األمل م 4 رقم 
1-60 تيفلت.
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الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
جميع  مع  للشركة  مسيرا  برادة  بدر 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 931.
248 P

SM FAMILY
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم   ،2021 في  21  ماي 
لها  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

املواصفات التالية :
.SM FAMILY : التسمية

 : االجتماعي  الهدف 
.E-COMMERCE

املقر االجتماعي : حي الرشاد م 05 
رقم 1268 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  العسا�ضي  سارة 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليو  فاتح  بتاريخ   173 عدد  تحت 

.2021
249 P

HNA LAMGHARBA
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم   ،2021 في  8  يونيو 
لها  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

املواصفات التالية :
.HNA LAMGHARBA : التسمية

تسويق   : االجتماعي  الهدف 
املنتوجات الوطنية لالتقليدية.

تنظيم املعارض.
املقر االجتماعي : حي القدس رقم 

216 تيفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
محمد شراح مسير للشركة مع جميع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 939.
250 P

MALAKATI
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم   ،2021 في  14  يونيو 
لها  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

املواصفات التالية :
.MALAKATI : التسمية

استغالل   : االجتماعي  الهدف 
طاحونة.

: لدادية النرجس  املقر االجتماعي 
رقم 61 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
للشركة مع  لغويري مسيرا  املصطفى 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 937.
251 P

HIAZHO
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  تم   ،2021 في  17  يونيو 
لها  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

املواصفات التالية :
.HIAZHO : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 
املختلفة لالبناء.

املقر االجتماعي : حي الرشاد م 10 
رقم 147 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

تسيير الشركة : عين السيد محمد 
جميع  مع  للشركة  مسيرا  عزالي 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 933.
للنسخ لالبيان

الوكيل

252 P

CAFE CHOKO (0
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

في  3  يونيو 2021، تم تأسيس شركة 

بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لحيد لها  املواصفات التالية :

.CHOKO CAFE 24 : التسمية

استغالل   : االجتماعي  الهدف 

مقهى.

املقر االجتماعي : حي ألالد شريفة 
رقم 119 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

املعطي زايد مسيرا للشركة مع جميع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 941.

253 P

EXCELENT TIF CAR
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس  تم   ،2021 في  9  يونيو 

لها  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

املواصفات التالية :

.CAR TIF EXCELENT : التسمية

الهدف االجتماعي : كراء السيارات 

بدلن سائق حصري.

املقر االجتماعي : لدادية األندلس 
رقم 337 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

تسيير الشركة : عين السيد معاح 

جميع  مع  للشركة  مسيرا  األحوال 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت السجل التجاري عدد 935.

254 P

N-VISION
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   ،2021 15 يونيو  في 

 N-VISION القانون األسا�ضي لشركة

SARLAU بالخصائص التالية :

.N-VISION : التسمية
درهم   100.000  : املال  راس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

املهرجانات،  تنظيم   : الهدف 

إنشاء  البصري،  السمعي  االنتاج 

لإدارة املشاريع الفنية.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

اباتراب   عادل  السيد   : الشركاء 

1000 حصة ، الشريك الوحيد.

 5 11 شقة رقم   : املقر االجتماعي 

الطابق الثاني زنقة ضاية عوا أكدال، 

الرباط.
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 

بتاريخ   153159 رقم  تحت  بالرباط 

24 يونيو 2021.

255 P

STE SOGEFICOM

 STE KHACHI FRERE POUR

LA CONSTRUCTION
SARL AU

الجمعيةالعامة  قرار  بمقت�ضى 

الغير العادية املنعقدة يوم 23 يونيو 

 STE KHACHI FRERE 2021 لشركة

 POUR LA CONSTRUCTION

.SARL AU

باب  مجمع   : االجتماعي  لمقرها 

السفلي  الطابق  املهراز  ظهر  الغول 

شقة 2 عمارة ب 1 فاس.

الزيادة في رأس املال ب 995.000 

درهم ليصبح 1.000.000 درهم.
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لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 
3260/2021. بتاريخ 23 يونيو 2021.
256 P

STE SOGEFICOM

 STE MAJD SAIS
IMMOBILIERE

SARL
تم تأسيس شركة حات املسؤللية 
يونيو   18 بتاريخ  فاس  في  املحدلدة 

2021 حات الخصائص التالية :
 STE MAJD SAIS  : التسمية 

.IMMOBILIERE SARL
السفلي  الطابق   : املقر االجتماعي 
رقم 31 زنقة الياسمين شارع السالم 

النرجس 1 فاس.
 : بناء  مقالل   : الهدف 

.PROMOTEUR IMMOBILIERE
املدة : 99 سنة.

رأسمال : 100.000 درهم مقسمة 
إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم.

عبد  بوزكرالي  السيد   : الشركاء 
الواحد 500 حصة ب 50.000 درهم.

 500  : رحمة  الحمومي  السيدة 
حصة ب 50.000 درهم.

عبد  بوزكرالي  السيد   : التسيير 
الواحد لالسيدة الحمومي رحمة.

عبد  بوزكرالي  السيد   : اإلمضاء 
الواحد أل السيدة الحمومي رحمة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 
يوليو  فاتح  بتاريخ   2020/3231

.2021
257 P

STE JITKAM
  SARL AU 

تـأسـيـس  شـركة حات املـسـؤللـيـة 
املـحـدلدة حات شـريـك لحــيـد

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
لاملسجل  بأكادير،   2021 أبريل   21
تم  بأكادير   2021 أبريل   22 بتاريخ  
لضع القانون األسا�ضي للشركة حات 
شريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد، حسب املواصفات اآلتية :

: جيتكام ش.م.م حات  التــســـمــيــــــة 
شريك لحيد  

املوضوع االجتماعي للشركة :
مقالل في األشغال املختلفة

الصرف  الحفر  أعمال  في  مقالل 
الصحي.

تأجير آالت لمعذات لأدلات البناء.
التاني  الطابق    : الشركــــــة  مقـــــــر 
الهدى  حي  ك  بلوك    60 رقم  تجزئة 

أكـاديـر.
من  ابتداء  سنة   99  : املـــدة 

التأسيس النهائي. 
درهم   2.000.000  : الرأسمــــــــــــال 
فئة  من  حصة   20.000 إلى  مقسمة 

100.00 درهم  كالتالي :
 20.000 حسو  محمد  السيـد 

حـصــة.           
من  :تبتــدئ  االجتـماعـــية   السنة 

فاتح يناير حتى 31 دجـنبر.
محمد  الســيــد  عين   : التســيـــيــر 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  حسو 

محدلدة.
في  التوقيع   : االجتماعي  التوقيع 
من  يكون  البنكية  لاأللراق  العقود 

طرف السـيـد محمد حسو.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
رقم    ،2021 يوليو   6 بتاريخ  بأكادير 

.101122
258 P

 KATARI USINAG((0شرك
 ش.د.م.م

عمارة 1 الطابق 3 الشقة 5 مجمع 
الفردلس خريبكة

الغير  العام  املحضر  بمقت�ضى 
بمقر      يوليو2021   21 بتاريخ  العادي 
شركة KATARI USINAG   ش.د.م.م.  

اتخذ املساهمون  القرار التالي  :
الشريك  الثاني  املسير  استقالة 
لتعيين  العزيز  عبد  طريقي  السيد 
لحيد  مسير  طريقي  كمال  السيد 

للشركة.
تغيير الهدف االجتماعي : للشركة 

بإقرار نشاطين تجاريين :

لالتصدير  امليكانيكية  الصناعة   
لاالستيراد.

 تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى 
زنقة   34 رقم  كراج  التالي:   العنوان 

الالد فتاتة حي السعادة  خريبكة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاريخ  لخريبكة  االبتدائية 

يوليو2021 تحت رقم 338.
259 P

 STE RAMZ ATTIQA
 SARL

إغالق التصفية 
لتشطيب نهائي للشركة

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
 30 بتاريخ  بأكادير  املؤرخ  االستثنائي 
لشركة                                                                       الشركاء   قرر   2020 نوفمبر 
رأسمال  حات  )ش.م.م(   الثقة  رمز 
مقرها  درهم   الف  مائة  يسالي 
ايت ملول  القليعة   946 تلعينت رقم 

ما يلي  :   
قرر املجلس . 

نهائي  لتشطيب  التصفية  اغالق 
للشركة .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   يوليو2021   6 بتاريخ  النزكان 

رقم 1522.
260 P

األستاحة سارة الرامي
موثقة

MAITRE SARA RAMY
NOTAIRE

NATURA FUSION
ش.م.م

رأسمالها : 500.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 776، تجزئة النا، 

شاعر القدس منظرنا، عين الشق
تمديد الغرض اإلجتماعي للشركة 

في  يتمثل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
اإلستثنائي  العام  الجمع  محضر 
 2020 فبراير   24 بتاريخ  املنعقد 
الغرض  تمديد  على  املصادقة  تمت 
بإضافة  لحلك  للشركة  اإلجتماعي 

النشاط التالي :

مستحضرات  لبيع  استيراد 

التجميل لالنظافة الشخصية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 يونيو   16 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 735970 بلسجل التجاري 

رقم 401273.

للنسخة لاإلشارة

األستاحة سارة الرامي

261 P

األستاحة سارة الرامي

موثقة

MAITRE SARA RAMY

NOTAIRE

NATURA FUSION

ش.م.م

رأسمالها : 500.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 776، تجزئة النا، 

شارع القدس منظرنا، عين الشق

الزيادة في رأس مال الشركة 

في  يتمثل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

اإلستثنائي  العام  الجمع  محضر 

 2019 ديسمبر   6 بتاريخ  املنعقد 

رأس  في  الزيادة  على  املصادقة  تمت 

إلى  100.000 درهم  الشركة من  مال 

 4000 بزيادة  لحلك  درهم   500.000

درهم   100 قيمة  من  جديدة  حصة 

للواحدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2020 يناير   14 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 726903 بالسجل التجاري 

رقم 401273.

للنسخة لاإلشارة

األستاحة سارة الرامي

262 P
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األستاحة سارة الرامي

موثقة

MAITRE SARA RAMY

NOTAIRE

NATURA FUSION
ش.م.م

رأسمالها : 500.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 776، تجزئة النا، 

شاعر القدس منظرنا، عين الشق
تفويت حصص إجتماعية  

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
سمير  السيد  فوت   2019 يونيو 
إجتماعية  حصة   500 الحميري 
من  لحلو  خديجة  السيدة  لفائدة 
رأسمال  في  يملكها  التي  الحصص 

.NATURA FUSION شركة
في  يتمثل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
اإلستثنائي  العام  الجمع  محضر 
2019 تمت  يونيو   24 بتاريخ  املنعقد 

املصادقة على مايلي :
طرف  من  الحصص  تفويت 
السيد سمير الحميري لفائدة السيدة 

خديجة لحلو.
لحلو  خديجة  السيدة  قبول 

كشريكة جديدة.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

األسا�ضي  القانوني  تحيين  تم 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2019 يوليو   23 في  البيضاء 
التجاري رقم  بالسجل   709467 رقم 

.401273
للنسخة لاإلشارة

األستاحة سارة الرامي

263 P

األستاحة سارة الرامي

موثقة

MAITRE SARA RAMY

NOTAIRE

NATURA FUSION
ش.م.م

رأسمالها : 500.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 776، تجزئة النا، 

شارع القدس منظرنا، عين الشق
تغيير مقر الشركة  

في  يتمثل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
اإلستثنائي  العام  الجمع  محضر 
املنعقد بتاريخ 19 فبراير 2019 تمت 

املصادقة على  :

العنوان  من  الشركة  مقر  تغيير 
الشراردة  زنقة   10 الدارالبيضاء 
بوركون  لوبيال  درب  السفلي  الطابق 
النا،  تجزئة   ،776 الدارالبيضاء  إلى  

شارع القدس منظرنا، عين الشق.
القانون  من   4 الفصل  تحيين  تم 

األسا�ضي للشركة.
إعطاءات الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2019 أبريل   15 في  بالدارالبيضاء 
تحت رقم 699835 بالسجل التجاري 

رقم 401273.
للنسخة لاإلشارة

األستاحة سارة الرامي

264 P

األستاحة سارة الرامي
موثقة

MAITRE SARA RAMY
NOTAIRE

NATURA FUSION
ش.م.م

رأسمالها : 500.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 776، تجزئة النا، 

شارع القدس منظرنا، عين الشق
تأسيس شركة  

 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  تأسيس  تم   2018 أبريل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد، تتميز بالخصائص التالية :
NATURA FUSION  : التسمية 

ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي :
اإلتجار بالتقسيط.

تصدير  استيراد،  بيع،  شراء، 
لاإلنجاز بشكل عام.

نقل البضائع.
املقر اإلجتماعي : الدارالبيضاء 10 

زنقة الشررادة درب لوبيال بوركون.
الشركة  رأسمال  حدد   : الرأسمل 
مقسم  درهم،   100.000.00 مبلغ  في 
إلى 1000 حصة من قيمة 100 درهم 

للواحدة :
 : الحميري  سمير  السيد 

100.000.00 درهم.
املجموع : 100.000.00 درهم.

الحميري  سمير  للسيد   : التسيير 

مسير للشركة ملد غير محدلدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2018 أبريل   18 في  بالدارالبيضاء 
تحت رقم 663765 بالسجل التجاري 

رقم 401273.
للنسخة لاإلشارة

األستاحة سارة الرامي

265 P

ائتمانية ماجسيتك كالنساي

ش.ح.م.م

انس 5 شارع الحسن األلل شقة رقم 3 تجزئة 

بلخير العمارة رقم 9 الطابق الثاني تمارة

TEL : 0537.64.40.48

STE GENERAL PRODUCTS
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

املوقعة  الشركة  أنظمة  بمقت�ضى 

 2021 يونيو   3 بتاريخ  الرباط  فبي 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة بشريك لحيد لالتي خاصيتها 

كالتالي :

 GENERAL شركة   : التسمية 

PRODUCTS ش.ح.م.م.

الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :

مطبعة.

لكالة اإلتصاالت لالتواصل.

أشغال مختلفة.

املالية  العمليات  جميع  لعموما 
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 

أل بالعقار املرتبطة بشكل مباشر أل 

غير مباشر بالهدف اإلجتماعي لتطوير 

الشركة.

 4 رقم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 

الطابق األلل إقامة قادر مرس الخير  

تمارة.

املدة : 99 سنة.
مبلغ  في  تبث   : الشركة  املال  رأس 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :

 1000 بوقشابة  سعد  السيد 

حصة إجتماعية.

حصة   1000 الحصص  مجموع 

إجتماعية.

سعد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ملدة  لدلك  للشركة  مسير  بوقشابة 

غير محدلدة.

التوقيع اإلجتماعي : قبلت الشركة 

بوقشابة  سعد  السيد  املسير  توقيع 

لجميع العقود التي تتعلق بها.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى الحادي لالثالثين من ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل  رقم   2021 يونيو   17 بتاريخ 

التجاري 133451.
للنشر لالبيان

266 P

ائتمانية ماجسيتك كالنساي

ش.ح.م.م

انس 5 شارع الحسن األلل شقة رقم 3 تجزئة 

بلخير العمارة رقم 9 الطابق الثاني تمارة

TEL : 0537.64.40.48

STE AMBR CACH
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

املوقعة  الشركة  أنظمة  بمقت�ضى 

تم   2021 يونيو   15 بتاريخ  تمارة  في 

مسؤللية  حات  الشركة  تأسيس 

محدلدة لالتي خاصيتها كالتالي :

 STE AMBR شركة   : التسمية 

CACH SARL AU ش.ح.م.م.

الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :

لسيط مالي.

تحويل  يخص  ما  في  لسيط 

األموال.

جميع عمليات الصرف لاألنشطة 

بنك  الدللة  طرف  من  املرخصة 

املغرب لمكتب الصرف. 
  8 رقم   2 ريف   : اإلجتماعي  املقر 

تمارة.
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يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

مبلغ  في  تبث   : الشركة  مال  رأس 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100000
100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :
 500 البزازي  السيد عبد اللطيف 

حصة إجتماعية.
السيد منتصر رخ�ضي 500 حصة 

إجتماعية.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
منتصر  لالسيد  البزازي  اللطيف 
ملدة  لدلك  للشركة  مسيرين  رخ�ضي 

غير محدلدة.
التوقيع اإلجتماعي : قبلت الشركة 
عبد  السيد  للمسير  منفصل  توقيع 
السيد  املسير  أل  البزازي  اللطيف 
التي  العقود  لجميع  رخ�ضي  منتصر 

تتعلق بها.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى الحادي لالثالثين من ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
السجل  رقم   2021 يونيو   23 بتاريخ 

التجاري 133615.
للنشر لالبيان

267 P

ائتمانية ماجسيتك كالنساي
ش.ح.م.م

انس 5 شارع الحسن األلل شقة رقم 3 تجزئة 
بلخير العمارة رقم 9 الطابق الثاني تمارة

TEL : 0537.64.40.48

STE AGRILINA
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

املوقعة  الشركة  أنظمة  بمقت�ضى 
تم   2021 ماي   21 بتاريخ  تمارة  في 
مسؤللية  حات  الشركة  تأسيس 

محدلدة لالتي خاصيتها كالتالي :
 STE AGRILINA التسمية : شركة

SARL AU ش.ح.م.م.
الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :
أشغال مختلفة لأشغال البناء.

لالعمل  بالغابات  متعلقة  أشغال 

الزراعي.

املقر اإلجتماعي : رقم D 40 تجزئة 

السالم صباح الصخيرات تمارة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

مبلغ  في  تبث   : الشركة  املال  رأس 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :

1000 حصة  عبد الحميد البقال 

إجتماعية.

التسيير : تم تعيين السيد  عي�ضى 

البقال من طرف السيد عبد الحميد 

لحلك  للشركة  لحيد  مسير  البقال 

ملدة غير محدلدة.

التوقيع اإلجتماعي : قبلت الشركة 

البقال  عي�ضى  السيد  املسير  توقيع 

لالشريك الوحيد السيد عبد الحميد 

البقال لجميع العقود التي تتعلق بها.

السنة اإلجتماعي : من فاتح يناير إلى 

الحادي لالثالثين من ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل  رقم   2021 يونيو   14 بتاريخ 

التجاري 133389.
للنشر لالبيان

268 P

  STE. REST CAR
  SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 000.00 100

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مسير   قرر  بفاس،  يونيو2021   24

شركة    REST CAR  حات املسؤللية 

الواحد  الشريك  حات  املحدلدة 

تحويل    ،100.000.00 رأسمالها 

شارع   51 إلى  االجتماعي  مقرها 

شنكيط الزهور 2 فاس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3299 رقم   تحت  بفاس  التجارية 

بتاريخ 5 يوليو 2021 .

269 P

STE. ZIZ FOOD
تأسيس شركة

ZIZ FOOD اإلسم القانوني للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر يوم 25 

ماي 2021 مسجل في الرباط بتاريخ 6 

الشركة  تأسيس  تم  قد   2021 يونيو 

بشريك  املحدلدة  املسولية  حات 

لاحد.

الهدف اإلجتماعي :

القمحية  املواد  التوابل،  تاجر 

لالفواكه الجافة.

مقالل نقل البضائع.

 100.000.00  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100.00 درهم للحصة الواحدة.

 1000 الغني  عبد  عمري  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

باتريس  شارع   77  : العنوان 

لومومبا رقم 6 حسان الرباط.

املسير : السيد عمري عبد الغني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 116050 

السجل  رقم   2021 يوليو   6 بتاريخ 

التجاري 153443.

270 P

ALIAS INFORMATIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

شريك لحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : بالدارالبيضاء، 

طريق تدارت، تجزئة ياسمينة، 36 

إقامة أميمة، الطابق 3، شقة 8

حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أكتوبر   22 بتاريخ  بالدرالبيضاء 

2013، تم اإلتفاق على مايلي :

 تغيير املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

تجزئة  الدارالبيضاء   : التالي  العنوان 

املستقبل، سيدي معرلف.

تفويت 800 حصة إجتماعية من 
لفائدة  بنعربي  ماجدة  السيدة  طرف 
السيد يوسف عتيقي، حيث أصبحت 
ب  شريكة  بنعربي  ماجدة  السيدة 
عتيقي  يوسف  لالسيد  حصة   200

شري ب 800 حصة.
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 
ماجدة  لالسيدة  عتيقي  يوسف 

بنعربي ملدة غير محدلدة.
للشركة  اإلجتماعي  الشكل  تغيير 

إلى شركة حات مسؤللية محدلدة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى كتابة الضبط باملحكمة 
 3 بتاريخ  بالدارالبيضاء     التجارية 

ديسمبر 2013 تحت رقم 536375.
من أجل الخالصة لالبيان

املسير يوسف عتيقي

271 P

ALIAS INFORMATIQUE
شركة حات مسؤللية محدلدة 

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها اإلجتماعي : بالدارالبيضاء، 

املعاريف، 21 البقعة 17، زنقة 
البشير لعلج، تجزئة منازل امليمون

 28 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
الشركة  شركاء  قرر   ،2019 يونيو 
 ALIAS املحدلدة  املسؤللية  حات 

INFORMATIQUE ما يلي  :
املذكورة  الشركة  رأسمال  رفع 
ليصبح  درهم   700.00 بمبلغ 
 7.000 لاكتتاب  درهم،   800.000
 100 ب  جديدة  إجتماعية  حصة 
بين  جميعها  حررت  للحصة،  درهم 
يوسف  السيد  نال  حيث  الشركاء، 
لنالت  جديدة  حصة   5.600 عتيقي 
السيدة ماجدة بنعربي 1.400 حصة 

جديدة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى كتابة الضبط باملحكمة 
 22 بتاريخ  بالدارالبيضاء     التجارية 

يوليو 2019 تحت رقم 709349.
من أجل الخالصة لالبيان

املسير يوسف عتيقي

272 P
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TRANS HIMERT
تأسيس شركة

 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
حات  شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو 
لها  لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

املواصفات التالية:
.TRANS HIMERT  : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 
نقل البضائع.

انول  شارع   23  : اإلجتماعي  املقر 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.
تسيير الشركة عين السيد الحيمر 
جميع  مع  للشركة  مسيرا  ياسين 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  تحت  بالقنيطرة 

عدد 61433.
    للنسخ لالبيان

الوكيل

273 P

DRRIT
تأسيس شركة

 29 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
حات  شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو 
لها  لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

املواصفات التالية:
.DRRIT  : التسمية
الهدف اإلجتماعي : 

نقل البضائع.
انول  شارع   23  : اإلجتماعي  املقر 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.
تسيير الشركة عين السيد اخريط 
جميع  مع  للشركة  مسيرا  ادريس 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  تحت  بالقنيطرة 

عدد 61455.
    للنسخ لالبيان

الوكيل

274 P

GLOBAL JERIO
تأسيس شركة

 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
حات  شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو 
لها  لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

املواصفات التالية:
.GLOBAL JERIO  : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 
األشغال املختلفة أل البناء.

انول  شارع   23  : اإلجتماعي  املقر 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000.00 درهم.
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  كلثوم  الحارثي 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  تحت  بالقنيطرة 

عدد 61479.
    للنسخ لالبيان

الوكيل

275 P

شرك0)فريدوف)كسر
SARL AU

العامة  الجمعية  قرار  بمقت�ضى 
الغير العادية املنعقدة يوم 28 يونيو 
 VERDIV-CAR SARL لشركة   2021
AU لمقرها اإلجتماعي لكار حي امللعب 

رباط الخير صفرل.
التصفية النهائية للشركة.

سلوقيا  عمر  السيد  تعيين 
لتصفية الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 1153 رقم  تحت  بصفرل  اإلبتدائية 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.
276 P

شرك0)كريسن)وحك1م
العامة  الجمعية  قرار  بمقت�ضى 
الغير العادية املنعقدة يوم 28 يونيو 
 CARRIERE LEHQIM 2021 لشركة
SARL AU لمقرها اإلجتماعي لكار حي 

امللعب رباط الخير صفرل.

التصفية النهائية للشركة.
الطيف  عبد  السيد  تعيين 

الجوزي لتصفية الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
اإلبتدائية بصفرل تحت رقم 11520 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.
277 P

GOLD ETUDES
 S.A.R.L

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 700.000.00 درهم 

مقرها اإلجتماعي : الرباط حسان، 
زنقة شالن رقم 8، طابق ار�ضي

العام  الجمع  قرار  بمقت�ضى 
يوم  بالرباط  عقد  الذي  اإلستثنائي 

21 يونيو 2021، تقرر ما يلي :
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
درهم   300.000.00 قدره  بما 
إلى  درهم   700.000.00 من  لرفعه 

1.000.000.00 درهم.
بعيز  منير  السيد  تعيين  إعادة 
غير  زمنية  لفترة  للشركة  كمدير 

محدلدة.
سبعة   ،)6( ستة  البنود  تعديل 
لخمسة   ،)14( عشرة  أربعة   ،)7(
األسا�ضي  القانون  من   ،)15( عشر 

للشركة.
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

الجديد كما هو ملحق.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يومه 2 يوليو 2021 تحت رقم 6.452.

للخالصة لللبيان

278 P

FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMMEUBLE 162, APPART N°10 AVENUE

 MOHAMED DIOURI KENITRA

GSM : 06.66.06.29.53

TEL : 05.37.36.21.76

 SOCIETE P.C.I DESIGN
INTERIOR

SARL AU
رأس املال : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : بلوك ب 2 رقم 14 
املغرب العربي القنيطرة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2021 يونيو   25 بتاريخ  بالقنيطرة 

األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

املسؤللية  محدلدة  شركة  لتأسيس 

الخصائص  حات  لحيد  بشريك 

التالية :

ديزان  ب.س.ا  شركة   : التسمية 

انتيرييور.

الشكل القانوني : شركة محدلدة 

ملسؤللية بشريك لحيد.

رقم   2 ب  بلوك   : اإلجتماعي  املقر 

14 املغرب العربي القنيطرة.

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

القيام باألعمال التالية داخل املغرب 

لخارجه :

مقالل نجارة الخشب.

مقالل األشغال املختلفة أل البناء.

املناقصة.

العمليات  جميع  عامة  لبصفة 

لاملالية  لالصناعية  التجارية 

لها  التي  العقارية  لغير  لالعقارية 

التي  مباشرة  غير  أل  مباشرة  عالقة 

أفضل  تنمية  إلى  تؤدي  أن  من شأنها 

لغرض الشركة.

السيد  إلى  أسند   : الشركة  تسيير 

الودري عبد املجيد ملدة غير محدلدة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ نهاية تأسييها.

مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة الواحدة تم اكتتابها لتوزيعه 

كالتالي :

 1000 السيد الودري عبد املجيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

لقيدت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

باالسجل التجاري تحت رقم 61415 

بتاريخ 5 يوليو 2021.

279 P
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMMEUBLE 162, APPART N°10 AVENUE

 MOHAMED DIOURI KENITRA

GSM : 06.66.06.29.53

TEL : 05.37.36.21.76

E-mail :Sté fidmohbouj @ g mail .com

SOCIETE LA PERGOLA HBH
 SARL AU

رأس املال : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : زردال الغربية 

بلوك 2 رقم 1969 بوقنادل سال

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2021 يونيو   10 بتاريخ  ببوقنادل 

لتأسيس  األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

بشريك  املسؤللية  محدلدة  شركة 

لحيد حات الخصائص التالية :

التسمية : شركة البيركوال ه.ب.ه.

الشكل القانوني : شركة محدلدة 

ملسؤللية بشريك لحيد.

الغربية  زردال   : اإلجتماعي  املقر 

بلوك 2 رقم 1969 بوقنادل سال.

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

القيام باألعمال التالية داخل املغرب 

لخارجه :

بيزيريا )مستغل(.

قاعة الشاي.

العمليات  جميع  عامة  لبصفة 

لاملالية  لالصناعية  التجارية 

لها  التي  العقارية  لغير  لالعقارية 

التي  مباشرة  غير  أل  مباشرة  عالقة 

أفضل  تنمية  إلى  تؤدي  أن  من شأنها 

لغرض الشركة.

السيد  إلى  أسند   : الشركة  تسيير 

جبار فؤاد ملدة غير محدلدة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ نهاية تأسيسها.

مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة الواحدة تم اكتتابها لتوزيعه 

كالتالي :

السيد جبار فؤاد 1000 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
لقيدت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 
باالسجل التجاري تحت رقم 34007 

بتاريخ 30 يونيو 2021.
280 P

MATH KITCHEN
تحويل املقر اإلجتماعي

إن الجمع العام اإلستثنائي لشركة 
MATH KITCHEN ش.م.م رأسمالها 
 21 بتاريخ  قرر  قد  درهم   100.000

يونيو 2021 :
 45 من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
أكدال   8 رقم  شقة  فرنسا  شارع 
املركز  طابق   R06 E إلى  الرباط 
شارع  الرباط  كالري  البيل  التجاري 

محمد 6 السوي�ضي.
قانون  من   4 الفصول  تعديل 

الشركة املقر اإلجتماعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  انجز 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 

.6562
 من أجل األستخالص لالبيان

281 P

 STE. TRAVAUX SOUK EL
ARBAA

S.A.R.L A.U
شركة حات مسؤللية محدلدة 

شريك لحيد
رأسمالها : 100.000.00درهم

مقرها اإلجتماعي : شارع محمد 
الخامس عمارة البركة سوق األربعاء 

الغرب إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

8 يوليو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
 STE. 2021 تم لضع قوانين الشركة 
 TRAVAUX SOUK EL ARBAA

S.A.R.L A.U حات املميزات التالية :
 SOCIETE TRAVAUX  : التسمية 

.SOUK EL ARBAA
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة شريك لاحد.

املوضوع : 
األشغال العامة بناء العمارات.

محمد  شارع   : الرئي�ضي  املقر  
األربعاء  سوق  البركة  عمارة  الخامس 

الغرب إقليم القنيطرة.
الرأسمال : 100.000.00 درهم.
التسيير : السيد الزموري امين.

املدة : 99 سنة تبدأ من التسجيل 
الرسمي باملصالح اإلدارية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بسوق االربعاء الغرب بتاريخ 8 يوليو 

2021 تحت رقم 2021/310.
282 P

STE. COBETA TRANS
S.A.R.L

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : دلار الحراريش 
عربالة سوق االربعاء الغرب إقليم 

القنيطرة
تأسيس شركة

 24 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا   
يونيو 2021 تم لضع قوانين الشركة 
  STE. COBETA TRANS S.A.R.L

حات املميزات التالية :
التسمية : 

 SOCIETE COBETA TRANS
.S.A.R.L

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة.

املوضوع : 
نقل املستخدمين.

الحراريش  دلار   : الرئي�ضي  املقر 
عربالة سوق األربعاء الغرب.

الرأسمال : 100.000.00 درهم.
التسيير : السيد البرجي مصطفى.

املدة : 99سنة  تبدأ من التسجيل 
الرسمي باملصالح اإلدارية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 24 بتاريخ  الغرب  االربعاء  بسوق 

يوليو 2021 تحت رقم 2021/180.
283 P

 AGROTECH
MANAGEMENT

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   22

األسا�ضي للشركة.
املوضوع  اإلجتماعي :

الفالحة.
 AGROTECH  : اإلسم 
حات  شركة   MANAGEMENT

املسؤللية املحدلدة.
بزنس سنتر   2S  : اإلجتماعي  املقر 

الجناح الجنوبي حي الرياض الرباط.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 
حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
للواحدة  درهم   100 إجتماعية 

مسجلة لمحررة.
املدة : 99 سنة.

اللطيف  عبد  السيد   : التسيير 
بنمالك.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  لتم 
تسجيل  تم  كما  الرباط  التجارية 
التجاري تحت رقم  بالسجل  الشركة 

.153343
 284 P

 CENTRE PNEUMATIQUE
ABDENBI

ش.م.م حات الشريك الوحيد
10 سكتور 5 حي املعمورة تمارة

تكوين شركة محدلدة املسؤللية 
حات الشريك الوحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القوانين  لضع  تم   2021 يونيو   2
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية :
 CENTRE  : التسمية 
 PNEUMATIQUE  ABDENBI

ش.م.م حات الشريك الوحيد.
الهدف :

 بيع لشراء العجالت بالتقسيط.
حي   5 10 سكتور   : الرئي�ضي  املقر 

املعمورة تمارة.
تكوين  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

الشركة.
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بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
على  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 بنسبة  1000حصة 

للواحدة.
األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
غير  ملدة  النبي  عبد  مبسط  السيد 

محدلدة.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
يونيو   21 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 133571.
285 P

ANASSIL OPTIC(0شرك
ش.م.م الوحيد

تجزئة 24 هكتار سكتور 6 رقم 4 
تمارة

تكوين شركة محدلدة املسؤللية
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القوانين  لضع  تم   2021 يونيو   8
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 
املميزات  حات   الوحيد  الشريك  حات 

التالية :
 ANASSIL OPTIC  : التسمية 

ش.م.م حات الشريك الوحيد.
الهدف : 
نظارتي .

هكتار   24 تجزئة   : الرئي�ضي  املقر 
سكتور 6 رقم 4 تمارة.

تكوين  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 
الشركة.

املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
مقسم  درهم   10.000 قدره  بما 
درهم   100 بنسبة  100حصة  على 

للواحدة.
األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
السيدة نعينعة هند ملدة غير محدلدة 
ملدة  مريم  صبار  السيدة  طرف  لمن 

سنتين.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
يونيو   21 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 133719.
286 P

ائتمانية إني كالنساي
ش.ح.م.م

تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 
1 شقة رقم 3 الطابق األلل

TEL : 0537.64.10.18

شرك0)دل)ب)سيرفيس
ش.ح.م.م

STE. DEUX B SRVICES SARL
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة
املوقعة  الشركة  أنظمة  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   24 بتاريخ  تمارة  في 
املسؤللية  حات  الشركة  تأسيس 

املحدلدة لالتي خاصيتها كالتالي :
 DEUX B شركة   : التسمية 

.SRVICES SARL
الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :
أشغال مختلفة للبناء.

املكتب  لمعذات  لوازم  بيع 
بالتقسيط.

املالية  العمليات  جميع  لعموما 
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 
أل بالعقار املرتبطة بشكل مباشر أل 
غير مباشر بالهدف اإلجتماعي لتطوير 

الشركة.
 4 رقم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 
الطابق األلل إقامة قادر مرس الخير  

تمارة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

:  تبث في مبلغ  رأس املال الشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :
حصة   500 شرلف  بوعزة  السيد 

إجتماعية.
 500 بورزى  العزيز  عبد  السيد 

حصة إجتماعية.
بوعزة  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
بورزى  العزيز  عبد  لالسيد  شرلف 
غير  ملدة  لدلك  للشركة  مسيرين 

محدلدة.
التوقيع اإلجتماعي : قبلت الشركة 
بوعزة  للسيد  املنفصل  التوقيع 
بورزى  العزيز  السيد عبد  أل  شرلف 

لجميع العقود التي تتعلق بها.

السنة اإلجتماعة : من فاتح يناير 
إلى الحادي لالثالثين من ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل  رقم   2021 يوليو   5 بتاريخ 

التجاري 133695.
للنشر لالبيان

287 P

ائتمانية إني كالنساي
ش.ح.م.م

تمارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 
1 شقة رقم 3 الطابق األلل

TEL : 0537.64.10.18

شرك0)مسهر)دوك2
ش.ح.م.م

STE. MAHER DECO SARL AU
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة
املوقعة  الشركة  أنظمة  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   23 بتاريخ  تمارة  في 
مسؤللية  حات  الشركة  تأسيس 

محدلدة لالتي خاصيتها كالتالي :
ش.  ديكو  ماهر  شركة   : التسمية 

ح.م.م.
الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :
أشغال مختلفة للبناء.

املالية  العمليات  جميع  لعموما 
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 
أل بالعقار املرتبطة بشكل مباشر أل 
غير مباشر بالهدف اإلجتماعي لتطوير 

الشركة.
 4 رقم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 
الطابق األلل إقامة قادر مرس الخير  

تمارة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

مبلغ  في  تبث    : الشركة  مال  رأس 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :
السيد التهامي غزالي 1000 حصة 

إجتماعية.
التسيير : تم تعيين السيد التهامي 
غزالي مسير لحيد للشركة لدلك ملدة 

غير محدلدة.

التوقيع اإلجتماعي : قبلت الشركة 

غزالي  التهامي  السيد  املسير  توقيع 

لجميع العقود التي تتعلق بها.

السنة اإلجتماعة : من فاتح يناير 

إلى الحادي لالثالتين من ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل  رقم   2021 يوليو   5 بتاريخ 

التجاري 133693.
للنشر لالبيان

288 P

NOTITA PARTNERS
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 

لشريك لحيد
محدلدة  شركة   : التكوين 

تكوينها  تم  لحيد،  لشريك  املسؤللية 

 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

الضبط  بكتابة  مودع   2021 يونيو 

في  بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

5 يوليو 2021 تحت رقم 785378.

.NOTITA PARTNERS : التسمية

السيدة   : الوحيدة  الشريكة 

 VERGINE دملاس  فيرجيني 

DELMAS، فرنسية الجنسية.

 50.000  : النقدية  التقدمات 

لقد  الوحيد  الشريك  قبل  من  درهم 

تم تحرير املبلغ بالكامل.

درهم   50.000  : الشركة  رأسمال 

لالقيمة  حصة   500 على  مقسم 

اإلسمية لكل حصة 100 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري ما عدا 

حل قبل األلان أل امتداد.

الداراالبيضاء   : الشركة  مقر 

الطابق  لاشطن،  زنقة   10-20060

السادس األر�ضي شقة رقم 4.

األسا�ضي  الغرض  يهدف   : الغرض 

غير  أل  مباشرة  بكيفية  الشركة، 

سواء  بالخارج،  أل  باملغرب  مباشرة 

لحسابها أل لحساب األغيار إلى خدمات 

لالشركات األفراد  لدعم  استشارية 
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أل  العامة  لاملنظمات  لاملجتمعات 

في  لاإلستشارات  األخرى،  الخاصة 

لاإلدارة،  لالتنظيم،  اإلستراتيجية، 

الداخلية  املعلومات  لأنظمة 

البشرية،  لاملوارد  لالخارجية، 

التصميم  من  لاإلتصال،  لالتسويق 

التدريب  لخدمات  التنفيذ،  إلى 

لالتدريب الشخ�ضي.

فيرجيني  السيدة   : املسيرة  اإلداة 

.VERGINE DELMAS دملاس

الشركة  تقييد  تم   : التقيد 

في  بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

بالسجل  لتقييدها   2021 يوليو   5

التحليلي تحت رقم 509.439.
املسيرة

289 P

 FAURECIA  EQUIPEMENT

AUTOMOBILE MAROC

السجل التجاري بالقنيطرة رقم 

32.645

تعديالت في التسيير
العام  الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد بتاريخ 15 ماي 2021 لشركة 

 FAURECIA  EQUIPEMENT

ش.م.م   AUTOMOBILE MAROC

درهم،   46.200.000 رأسمالها 

طريق   ،9 كم  بالقنيطرة  لمقرها 

طنجة ص.ب 126.

سونيل  السيد  مهام  تقررإنهاء 

كمسير   SUNIL ARJUN أرجون 

مينتل  جيرالد  السيد  لتعيين 

GERALD MENTIL فرن�ضي الجنسية 

غير  ملدة  لحلك  للشركة  ثاني  كمسير 

محدلدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يونيو   28 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 83857.
التسيير

290 P

KS TECHNOLOGY(0شرك
ش.م.م

شركة حات املسؤللية املحدلدة
السجل التجاري : 256195

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 KS لشركة  اإلستثنائي  العام 
 21 بتاريخ  ش.م.م   TECHNOLOGY

ديسمبر 2020 تقرر ما يلي :
للشركة:   اإلجتماعي  املقر  تحويل 
متجر   30 زنقة  الدارالبيضاء،  من 
إلى  مازلال  حي  السفلي  الطابق   5 رقم 
حي زلبير شارع مصطفى سلمات رقم 
الحسني  الحي   133E-A محل   133E

الدارالبيضاء.
تغيير نشاط الشركة : 

إلى  اإلدارية  اإلستشارات  من 
املتاجرة في األجهزة املعلوماتية.

اإلجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 
درهم   400.000.00 بمبلغ  للشركة 
إلى  درهم   100.000.00 من  لرفعه 
من  مقتطعة  درهم   500.000.00
الحساب الجاري الدائن للشركة على 

الشكل التالي :
 2500 اليسار  بن  كريم  السيد 

حصة ب 250.000.00 درهم.
السيدة سهام طاللي 2500 حصة 

ب 250.000.00 درهم.
ب  حصة   5000  : املجموع 

500.000.00 درهم.
القانون  في  التغييرات  لهذه  تبعا 
األسا�ضي قرر الجمع العام املصادقة 
للقانون  الجديدة  القرارات  لتطبيق 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2021 مارس   5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 00768692.
291 P

COREVA(0شرك
ش.م.م

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

RC N°494253
املبرم  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم   ،2021 فبراير   22 بتاريخ 

شركة حات الخصائص التالية :

التسمية : COREVA ش.م.م.
تدلير  لإعادة  الفرز   : الهدف 

لتسويق النفايات.
املقر اإلجتماعي : تجزئة صفاء 51 
الثالث  الطابق  املسكيني  شارع رحال 

الرقم 13 الدارالبيضاء.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي 
الفسخ  أل  التمديد  حالة  في  عدا  ما 

السابق لأللان.
تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
 1.200.000.00 في  الشركة  رأسمال 
حصة   12.000 إلى  مقسمة  درهم 
كليا  محررة  درهم   100.00 فئة  من 

لفائدة.
السيدة غيثة العبادي 400 حصة 

ب 400.000.00 درهم.
السيد سعد التازي 400 حصة ب 

400.000.00 درهم.
 400 رحال  سيدي  محمد  السيد 

حصة ب 400.000.00 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
محمد  لالسيد  التازي  سعد  السيد 
سيدي رحال لحلك ملدة غير محدلدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير لتنتهي في ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 11 مارس 2021 

تحت رقم 00769566.
292 P

BA METAL(0شرك
ش.م.م

 شركة حات املسؤللية املحدلدة
السجل التجاري : 479257

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 BA METAL لشركة  اإلستثنائي 
تقرر   2021 فبراير   8 بتاريخ  ش.م.م 

ما يلي :
للشركة   اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 51 صفاء  تجزئة  الدارالبيضاء،  من 
الثالث  الطابق  املسكيني  شارع رحال 
شارع  إلى  الدارالبيضاء   13 الرقم 
الزرقطوني رقم 174 زنقة مو�ضى ابن 

نصير الدارالبيضاء.

توسيع نشاط الشركة : 
بإضافة االستيراد لالتصدير.

القانون  في  التغييرات  لهذه  تبعا 
األسا�ضي قرر الجمع العام املصادقة 
للقانون  الجديدة  القرارات  لتطبيق 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 11 مارس 2021 

تحت رقم 00769557.
293 P

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE 1 IMM

 N°3 APP 12 NADOR 62010 NADOR

MAROC

 EL MOHAMADIA 32
AGRICULTURE

SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : الالد 
فطومة بني لكيل العرلي الناضور 

62550 الناضور املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
رقم التقييد في السجل التجاري 

21451
 24 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2020 ديسمبر 
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية :
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
متبوعة   : الشركة  تسمية 
تسميتها  مختصر  اإلقتضاء  عند 
 EL MOHAMADIA 30

.AGRICULTURE SARL
غرض الشركة بإيجاز :

لاألعمال  لاالستيراد  التصدير 
الفالحية لتربية املوا�ضي.

الالد   : اإلجتماعي  املقر  عنوان 
الناضور  العرلي  لكيل  بني  فطومة 

62550 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي : 

درهم   51.000 بقيمة  حصة 

ابراهيم  السيد   510 للحصة 

اسماعيلي.

درهم   49.000 بقيمة  حصة 

الرحيم  عبد  السيد   490 للحصة 

شيخي.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء :

ابراهيم اسماعيلي عنوانه  السيد 
)ا( بلوك اللة امينة رقم 32 الناضور 

62000 املغرب.

السيد عبد الرحيم شيخي عنوانه 

 62550 العرلي  املقالمة  حي  )ا( 

الناضور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن  مسيري الشركة :

ابراهيم اسماعيلي عنوانه  السيد 
)ا( بلوك اللة امينة رقم 32 الناضور 

62000 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 179.

294 P

STATION NEZALIM
ستاسيو نزاليم

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد
رأسمالها  : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 208 شاع الكرلى 

الطابق الرابع رقم 8 درب املنجرة 

الدارالبيضاء

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

بالدارالبيضاء بتاريخ 3 يونيو 2021، 

للشركة  األسا�ضي  القانون  إعداد  تم 

نجمله كالتالي :

االسم : ستاسيو نزاليم.

في  الشركة  تهدف   : األهداف 

نيابة  أل  لحسابها  خارجه  أل  املغرب 

عن أطراف أخرى أل املشاركة ما يلي :

لجميع  السيارات  تزليد  محطة 

املركبات بالوقود.

أل  للوقود  بالتقسيط  تاجر 

املحرلقات لالزيوت الصناعية.

تنظيق قطاع السيارات.

محطات  لإدارة  استغالل 

لاملوازنة  تفريغ  تزيت،  الغسيل، 

الحديثة للسيارات.

املصابيح  تعديل  بالتوازي 

لالخدمات  املبرد  فتح  األمامية، 

األخرى حات الصلة.

استغالل مطعم القهوة.

استغالل غرف الحفالت.

استعالل فضاء لأللعاب.

املالية،  العمليات  جميع   : مجمال 

العقارية،  التجارية،  الصناعية، 

بشكل  املرتبطة  العقارية  لالغير 

باألهداف  مباشر  غير  أل  مباشر 

املذكورة أعاله أل بأي أشياء مماثلة ال 

تعزز أن  شأنها  من  لالتي  صلة،   حات 

أل تطور نشاط الشركة.

شارع   208  : اإلجتماعي  املقر 

درب   8 رقم  الرابع  الطابق  الكرلى 

املنجرة الدارالبيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.

 100.000.00 الرأسمال : حدد في 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

مكتتبة  الواحدة  للحصة  درهم   100

كليا لمحررة نقديا لموزعة كالتالي :

 1000 بكر  ابو  الباقي  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

غير  ملدة  بكر  ابو  الباقي  عبد  السيد 

محددة.

من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 

31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 5يوليو  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 785433.
مقتطف من أجل اإلشهار

295 P

 LLOYDS’S REGISTRE

INSPECTION LIMITED

فرع في املغرب

املقر اإلجتماعي : توين سانتر الزالية 

الغربية شارع الزرقطوني لاملسيرة 

املعاريف الدارالبيضاء

تقرير املدير
الشركة  مدير  قرار  على  بناء 

 LLOYDS’S REGISTRE

املنعقد   INSPECTION LIMITED

مارس  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 قرر ما يلي :

من  للفرع  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

شارع  الغربية  الزالية  سانتر  توين 

املعاريف  لاملسيرة  الزرقطوني 

التالي  العنوان  إلى  الدارالبيضاء 

لحسن  زنقة  لزالية  أنفا  شارع   ،128

الطابق   ،22 رقم  مكتب  البصري، 

الثاني الدارالبيضاء.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 29 مارس 2021 

تحت رقم 772194.
من أجل اإلعالن لالنشر

296 P

محط0)بست

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 10.0000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 268 شارع 

املحطة درب الكبير الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الشركة  بمقر  محرر  العادي  الغير 

 2021 يونيو   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تقرر ما يلي :

 50 تفويت  على  املوافقة  تمت 

درهم   100 بيقيمة  إجتماعية  حصة 

للواحدة، التي يمتلكها سعيد اعرلرل 

الدين  السيد صالح  لفائدة  بالشركة 

بن بيا.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  من 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  إلى 

حات الشريك الوحيد.

جديد  قانون  لإقرار  تحيين 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 30 يونيو 2021 

تحت رقم 784861.
مستخلص من أجل النشر

297 P

 لريكس)ك2نبسي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 159 شارع 

يعقوب املنصور املدخل ب الطابق 3 

رقم املعاريف الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الغير الغير العادي محرر بمقر الشركة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 23 يونيو 2021 

تقرر ما يلي :

محمد  املرحوم  بوفاة  إشهاد 

خشيع، املسير الوحيد للشركة الريكا 

كونساي.

توزيع جديد لألسهم بعد الوفاة.

تعيين السيد مهدي خشيع كمسير 

جديد للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  من 

حات الشريك الوحيد إلى شركة حات 

املسؤللية املحدلدة.

جديد  قانون  لاعتماد  تحيين 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2021 يوليو   5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 785434.
مستخلص من أجل النشر

298 P
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ATLAS EXTRA BUREAU
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 136 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كوماطراف 1 تمارة

تأسيس شركة
بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ 24 

الشركة  قوانين  لضع  تم   2021 ماي 

حات املميزات التالية :

 ATLAS EXTRA  : التسمية 

.BUREAU SARL

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

الغرض اإلجتماعي بإيجاز :

لاملعذات  اللوازم  لشراء  بيع 

املواد  املدرسية،  لاللوازم  املكتبية، 

اإلستهالكية املكتبية.

االستيراد لالتصدير.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر اإلجتماعي : رقم 136 الطابق 

القاهرة  شارع   4 رقم  شقة  الثاني 

كوماطراف 1 تمارة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

قيمة  حصة   800 إلى  مقسمة  درهم 

على  مقسمة  درهم   100 لاحدة  كل 

الشريك اليزيد مريان.

100 حصة قيمة كل لاحدة 100 

حمزة  الشريك  على  مقسمة  درهم 

مريان.

100 حصة قيمة كل لاحدة 100 

لحسن  الشريك  على  مقسمة  درهم 

مريان.

املسير : اليزيد مريان.

تم  لدى كتابة   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ 

.6068
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة 133699.

299 P

CDG PREVOYANCE SICAV
شركة استثمار حات رأسمال متغير

املقر اإلجتماعي : ساحة موالي 

الحسن، عمارة املامونية الرباط

تغيير التسمية
 تغيير التسمية لتغيير  القانون 

األسا�ضي للشركة
 10 بتاريخ  مدالالت  بمقت�ضى 

العامة  الجمعية  قررت   ،2020 يوليو 

 CDG تسمية   تغيير  العادية،  الغير 

 SICAV التي أصبحت PREVOYANCE

OBLIGATION  PERENNITE لتغيير 

استراتيجية االستثمار.

القانون  على  املصادقة  تمت 

طرف  من  املحين  للشركة  األسا�ضي 

الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

2021، تحت املرجع  23 أبريل  بتاريخ 

.GP21085

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني  

يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 115914.
من أجل اإليداع لالنشر

300 P

CDG STRATGIE FCP
صندلق تدبير أموال مشتركة

املقر اإلجتماعي : ساحة موالي 

الحسن، عمارة املامونية الرباط

تغيير التسمية
 لتغيير فقرات من قانون التدبير 

 15 بتاريخ  مدالالت  بمقت�ضى 

إدارة  مجلس  قرر   ،2020 ديسمبر 

جيستيون،  كابيتال  س.د.ج  شركة 

 CDG تسمية  تغيير  التدبير  مؤسسة 

 FH2 أصبحت  التي   STRATGIE

من  فقرات  لتغيير   ACTIONS II

قانون التدبير.

تمت املصادقة على قانون التدبير 

املغربية  الهيئة  طرف  من  املحين 

أبريل   23 بتاريخ  الرساميل  لسوق 

.GP21086 2021، تحت املرجع

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني  

يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 115915.
من أجل اإليداع لالنشر

مؤسسة التدبير

301 P

 JAID ALUMINIUM
SARL AU

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�ضى 

صاحب  قرر   2021 يونيو   16 بتاريخ 

  JAID ALUMINIUM شركة 

رقم  تحت  املسجلة   SARL AU

بالرباط  التجارية  باملحكمة   86999

التعديالت التالية :

بمقت�ضى   : الشركة  رفع رأس مال 

الجمع العام قررصاحب الشركة رفع 

من  الشركة  مال  رأس 

200.000.00 درهم إلى 500.000.00 

درهم مقسم كما يلي :

عمر القري 500.000.00 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   8 بتاريخ 

.116088

302 P

 TORKCHECK SERVICE AND

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
حات شريك لحيد

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بالدار 

 ،2021 يونيو  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األساسية  القوانين  لضع  تم 

شريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

لحيد باملواصفات التالية :

الشكل القانوني : شركة محدلدة 

املسؤللية حات شريك لحيد.

التسمية االجتماعية : طوركشيك 

سيرفيس اند كونسولتينك.

نقل  تركيب،   : االجتماعي  الهدف 

لصيانة  لتأجير  الرافعات  لتشغيل 

التوربينات الرياحية لالهوائية.

املقر االجتماعي : 11 زنقة الوحدة 

الدار   2 الطابق  علي  اإلمام  إقامة 

البيضاء.

 40.000 في  محدد   : الرأسمال 

400 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

مكتتبة  الواحدة  للحصة  درهم   100

الشريك  طرف  من  كليا  لمحررة 

الوحيد.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

التجاري إال إحا  التسجيل في السجل 

تم حلها أل تمديدها.

 TORKCHECK SERVIS : الشركاء

شركة   VE DANISMANLIK  A S

برأس  التركي،  القانون  حات  مساهمة 

مال قدره 50.000 ليرة تركية لمكتبها 

رقم  كاد   MACUN MAH  195 في 

تركيا،  أنقرة   ،YENIMAHALLE  5/4

انقرة  التجاري  سجل  في  مسجلة 

تحت رقم 429036، ممثلة من طرف 

 Mr TAYLAN ارسالن  تايالن  السيد 

ARSLAN نائب رئيس مجلس اإلدارة.

التسيير : السيد تيالن أرسالن من 

مواليد 4 يناير 1989، تركي الجنسية 

.U04281013 ليحمل جواز سفر رقم

قرار  بواسطة  يتم   : تخصيص 

الصافي  الربح  توزيع  الوحيد  الشريك 

لبعد  السابقة  الخسائر  خصم  بعد 

استخالص احتياط 5% من األرباح.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر  اخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 يونيو   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 784520 لتسجيل الشركة 

بالسجل التجاري لدى نفس املحكمة 

تحت رقم 508543.

303 P
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ABEIMA MAROC
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة خليج 

النخيل، الطابق الثالث، رقم 632، 
فونتي سونابا، أكادير

السجل التجاري : أكادير رقم 44337
الحل املسبق للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقت�ضى 
الصادر  ابيما مارلك  الوحيد لشركة 
بمقر الشركة بتاريخ 4 مارس 2021، 

تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

جافيالن  املاكرل  السيد  تعيين 
 ALMAGRO GAVILAN بيدرل 
لإنهاء  للشركة  كمصف   PEDRO
املاكرل  السيد  املسيرين  مهام 
البيز  بابلو  السيد  بيدرل،   جافيالن 
 M PABLO LOPER كافيني  كامبوس 
جورج  لالسيد   CAMPOS GAVINI
 M JORGE SALAS الرتا  ساالس 

.ORTA
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 

التالي :
الطابق  النخيل،  خليج  عمارة 
سونابا،  فونتي   ،632 رقم  الثالث 

أكادير.
تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   21 بتاريخ 

.100282
304 P

 RACCORDS ET PLASTIQUES
NICOLL

فرع
املقر االجتماعي : زنقة احمد توكي 
إقامة الرلك طابق الثالث رقم 13 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 327201

تغيير املدير
لشركاء  الجماعي  القرار  بمقت�ضى 
نيكول  بالستيك  إي  راكوري  شركة 

ساس  28 ماي 2021، تقرر ما يلي :

بينوا  السيد  املدير  استقالة 

 BENOIT حنو  ي  ماري   جوزيف 

 JOSEPH MARIE Y HENNAUT

الذي يمثل الفرع في املغرب راكور اي 

بالستيك نيكول.

تعيين السيد بينو جويل ماري فابر 

 ،BENOIT JOEL MARIE FABRE

لممثل للفرع لفترة غير محدلدة.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 2 يوليو 2021، تحت 

رقم 785318.

305 P

EUCOMED AFRIQUIA
SARL AU

 23 العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص  بالرباط   2021 يونيو 

التالية :

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

لتوزيع األجهزة الطبية.

منتجات  لتوزيع  لتصدير  استيراد 

التجميل.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي السيد 

 NUGNES FRANCESCO 1000

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

ابن  زنقة   24  : االجتماعي  املقر 

هاجر زالية أكلمان سيدي علي شقة 

1 أكدال الرباط.

 NUGNES السيد   : التسيير 

.FRANCESCO

 NUGNES السيد   : التوقيع 

.FRANCESCO

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153501

306 P

STE DOGRI
SARL AU

الراسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
القانون  لضع  تم   ،2021 21 يونيو 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة بشريك لحيد ما يلي :
 STE DOGRI SARL  : التسمية 

.AU
مدة قيام الشركة 99 سنة ابتداءا 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
تجزئة  لشركة  االجتماعي  املقر 
عين   ،5 رقم  محل   ،7 عمارة  الجد 

اعتيق تمارة.
 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم    100.000
حصة  كل  مقدار  اجتماعية  حصة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد عبد االله الداغري.
الغرض : يكمن غرض الشركة في 

ما يلي :
تسيير  لحلويات،  مخبرة  تسيير 

مقهى، مطعم، ممول الحفالت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2021

,133725
رقم اإليداع القانوني رقم 6091.

307 P

EXCELCIUM
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 7 ماي 
األسا�ضي  القانون  لضع  تم   ،2021
محدلدة  مسؤللية  حات  لشركة 
املعطيات  تحت  لحلك  لحيد  بشريك 

التالية :
 EXCELCIUM شركة   : التسمية 

.SARL AU
االستشارة    : شركة  غرض 

القانونية لالتسيير مركز االتصال.
رلداني  ابراهيم  زنقة   53  : املقر 

املحيط الطابق األلل الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم،   100.000

حصة ب 100 دراهم مكتتبة لمحررة 

ملياء  للسيدة  بكامل  لخصصت 

الحرش.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

لحيد  كمسير  الحرش  ملياء  السيدة 

ملدة غير محدلدة.

لنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت   ،2021 يوليو   7 بتاريخ  لحلك 
رقم 6580.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 153461.

308 P

WESLEY MROZI NSK
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 64 عبد هللا 

املديوني، الطابق األلل، شقة رقم 2،  

درب عمر الدار البيضاء

بالدار  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 ،2021 فبراير   15 بتاريخ  البيضاء 

محدلدة  شركة  قوانين  لضع  تم 

املسؤللية حات املواصفات التالية :

 WESLEY MROZI  : التسمية 

.NSK SARL AU

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة للشريك الوحيد.
: حدد راسمال  الشركة  راس مال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم.

اإلنتاج   : االجتماعي  الهدف 

السمعي البصري.

هللا  عبد   64  : االجتماعي  املقر 

 ،2 املديوني الطابق األلل، شقة رقم 

درب عمر، الدار البيضاء.

مدة الشركة : حددت في 99 سنة 

تحتسب بدءا من تاريخ ترقيم السجل 

التجاري.
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 : املال  رأس  لحصة  مساهمات 

 WESSLEY يساهم في الشركة السيد

الشركة  في   STEVEN MROZINSKI

من  تتكون  درهم   100.000 بمبلغ 

درهم   100 بمبلغ  حصة   1000

للواحدة اإلدارة لالتسيير : تدار لتسير 

 WESSLEY الشركة من طرف السيد 

قبل  الذي   STEVEN MROZINS

بتسيير الشركة.

السنة االجتماعية تبتدأ من فاتح 

يناير لتنتهي في 31 ديسمبر.

اإليداع القانوني : الشركة مسجلة 

 11 باملركز الجهوي لالستثمار بتاريخ 

ماي 2021.

309 P

APPUISA SUP PRIVEES
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 95  شارع محمد 

الخامس مكتب رقم 13 الطابق 

الثالث  بالدار البيضاء

بالدار  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 ،2021 فبراير   15 بتاريخ  البيضاء 

محدلدة  شركة  قوانين  لضع  تم 

املسؤللية حات املواصفات التالية :

 APPUISA SUP  : التسمية 

.PRIVEES SARL AU

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة للشريك الوحيد.

: حدد راسمال  الشركة  راس مال 

الشركة في مبلغ 100.000 درهم.

: نشاط مكتب  الهدف االجتماعي 

لاملستمر  املنهي  للتدريب  الدراسة 

لمركز االتصال لالتوظيف لالدعم.

املقر االجتماعي : 95  شارع محمد 

الطابق   13 رقم  مكتب  الخامس 

الثالث  بالدار البيضاء.

مدة الشركة : حددت في 99 سنة 

تحتسب بدءا من تاريخ ترقيم السجل 

التجاري.

 : املال  رأس  لحصة  مساهمات 
غزالن  السيدة  الشركة  في  يساهم 
التداللي في الشركة بمبلغ 100.000 
بمبلغ  حصة   1000 من  تتكون  درهم 
100 درهم للواحدة اإلدارة لالتسيير : 
تدار لتسير الشركة من طرف السيدة 
بتسيير  قبلت  التي  التداللي  غزالن 

الشركة.
السنة االجتماعية تبتدأ من فاتح 

يناير لتنتهي في 31 ديسمبر.
اإليداع القانوني : الشركة مسجلة 
بتاريخ  لالستثمار  الجهوي  باملركز 

11 ماي 2021.
310 P

 STE BOULANGERIE
PATISSERIE BRACING

SARL
سجل تجاري لتمارة رقم 123461

العام  الجمع  محضر  اثر  على 
يونيو   14 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021 بتمارة، تم تقرير ما يلي :
املسبق  لالحل  اإلرادية  التصفية 

للشركة.
الحسين  بن  السيد  تعيين  تم 
 d323814 رقم  ل  ت  ب  ابراهيم 

مصفي للشركة.
برقم  التصفية  محل  تحديد  تم 

131 س 2 حي معمورة، تمارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.6855
311 P

STE AMMAR FILS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بالرماني   ،2021 27 ماي 
بالصفات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

التالية :
الشركةاسم  تحمل   : التسمية 

.STE AMMAR FILS SARL AU
املقر االجتماعي : الحي اإلداري 02 

رقم 87، الرماني.

الهدف : بيع العقاقير لمواد البناء.
بمبلغ  حدد   : الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مقسمة  درهم   100.000
الواحدة  الحصة  قيمة  حصة 
دكاني  السيد  يمتلكها  درهم،   100

املحجوب.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

دكاني املحجوب.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بمدينة الرماني تحت رقم 345.
312 P

 STE NOUASSE LUXURY
RENTAL
SARL AU

تكوين شركة محدلدة املسؤللية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
2021، تم لضع القوانين  6 يوليو  في 
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية :
بدلن  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
الطابق   10 رقم  الشقة   : املقر 
الحسن  شارع  ابداري  زنقة  الثاني 

الثاني، الرباط.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
قدره  بما  حدد   : املال  رأس 
 5000 على  مقسم  درهم   500.000
للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 
االجتماعي  الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
خديجة  السيدة   : الحصص 

الغازي 5000 حصة.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
السيد حمزة نواس ملدة غير محدلدة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 153379.
313 P

شرك0)بل1لك)مس
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 212 شارع املقالمة 

الدار البيضاء
س ت : 177623

العام  الجمع  محضر  بموجب 
تقرر   ،2021 يوليو   5 بتاريخ  املنعقد 
املسيرة  لصالحيات  مهام  تجديد 
بنجلون  السيدة  للشركة  الوحيدة 

ليلى ملدة 3 سنوات.
في  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
في  البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
8 يوليو 2021، س ت رقم 177623.
314 P

شرك0)صبسحي) 2كس
ش م م حات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
40 تجزئة الفضيلة حي لاد الذهب، 

تمارة
تكوين شركة محدلدة املسؤللية 

حات الشريك الوحيد
في  بالرباط  مؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
القوانين  لضع  تم   ،2021 أبريل   28
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية :
لوكس  صباحي  شركة   : التسمية 

ش م م حات الشريك الوحيد.
الهدف : صناعة الحلويات لممون 

حفالت.
املقر الرئي�ضي : 40 تجزئة الفضيلة 

حي لاد الذهب تمارة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.
قدره  بما  حدد   : املال  رأس 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 
االجتماعي  الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
غير  ملدة  الرشدي  نعمة  السيد 

محدلدة.
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باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يونيو   14 بتاريخ  بتمارة  التجارية 

رقم  التجاري  السجل  تحت   ،2021

.133385

315 P

MY GARAGE AUTOMOBILE

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL 8 RUE OSLO

OGEAN-RABAT

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسست  قد   ،2021 ماي   10

لالتي تحمل الخصائص التالية :

 MY GARAGE  : التسمية 

.AUTOMOBILE

حات  شركة   : القانونية  السنة 

مسؤللية محدلدة حات شريك لحيد.

الهدف االجتماعي : صيانة لإصالح 

شاحنات،  )سيارات،  املركبات 

دراجات نارية...

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  اسلو  زنقة   : االجتماعي  املقر 

08 حي املحيط الرباط.

التسيير : انيطت مهمة التسيير إلى 

غير  لفترة  بوتشاني  مصطفى  السيد 

محدلدة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط.

رقم السجل التجاري 153455.

316 P

KYM BETON
ش م م

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 71 تجزئة 

الصدقة شقة رقم 1 الصخيرات
بالصخيرات  مؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
القوانين  لضع  تم   ،2021 يونيو   4
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية :
التسمية : KYM BETON ش م م.
الهدف : تصنيع االسمنت املسلح.

املقر الرئي�ضي : 71 تجزئة الصدقة 
شقة رقم 1 الصخيرات.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تكوين الشركة.

قدره  بما  حدد   : املال  رأس 
 100 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بنسبة 100 درهم للواحدة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الشركة من طرف  تدار   : التسيير 
بوشجرة  لمراد  الرا�ضي  كريم  السيد 

ملدة غير محدلدة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
يوليو  فاتح  بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2021

.133675
317 P

شرك0)ن21)ص2ال
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع موالي 

حسن 1 محل رقم 3 فتح الخير تمارة
بيوم  مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
الغير  العام  للجمع   2021 26 ماي 
م،  م  ش  صوال  نيو  لشركة  العادي 

راسمالها 100.000 درهم.
موالي  شارع   : االجتماعي  مقرها 
حسن 1 محل رقم 3 فتح الخير تمارة.

تم اإلقرار باإلجماع على ما يلي :
تغيير تسمية الشركة.

 26 بتاريخ  مؤرخ  عقد  بموجب 
تغيير  الشركة  قررت   ،2021 ماي 

تسميتها لتصبح ماركت نيو صوال.

تغيير نشاط الشركة : سيتم تغيير 
نشاط الشركة ليصبح محل تجاري.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتمارة بتاريخ فاتح يوليو 2021، تحت 

رقم 6054.
318 P

MAT MAGHREB
شركة مساهمة

مقرها االجتماعي : مركز عبد املومن، 
زالية شارع عبد املومن لشارع أنوال، 

الطابق الثاني، مكتب 206
الدار البيضاء

رأسمالها : 2.735250 درهم
السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 279329
تجديد مهام مدقق الحسابات

الجمع  قرارات  محضر  بمقت�ضى 
الشركة  بمقر  املحرر  العادي  العام 
فبراير   12 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021، تقرر ما يلي :
 AUDIT الشركة  مهام  تجديد 
CONCEPT SARL لاملمثلة من طرف 
قانون  كمدقق  بوبكري  رشيد  السيد 
الحسابات  على  للتصديق  للشركة 
ل2021   2020 املالية  للسنوات 

ل2022.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2021 تحت 

رقم 784873.
319 P

AL KANTARA EVENEMENT
تأسيس

شركة حات مسؤللية محدلدة 
املساهم الوحيد

رأسمال : 100.000 درهم
املركز الرئي�ضي : 942 حي النهضة 

مجموعة املعهد الرباط
بتاريخ  خاص  صك  بموجب 
تم  الرباط  في   2020 ديسمبر   10
حات  لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 
مسؤللية محدلدة مع مساهم لحيد 

لها الخصائص التالية :

اسم الشركة القنطرة للمناسبات 
.AL KANTARA EVENEMENT

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة مع مساهم لحيد.

النهضة  حي   942 الرئي�ضي  املركز 
مجموعة العهد الرباط.

فعاليات  تنظيم   : املوضوع 
احتفالية فنية اجتماعية ثقافية.

الصفرالي  السيد   : اإلدارة 
 7 بتاريخ  للد  الجنسية  مغربي  رشيد 
سبتمبر 1960 حامل بطاقة التعريف 
الوطنية رقم A147196، مقيم في حي 

رياض سكتور 15 بلوك د 9 الرباط.
مديرا  املعين  الوحيد  الشريك 

لفترة غير محدلدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بالرابط  التجارية 
لالسجل   328 رقم  تحت   ،2021

التجاري رقم 148873.
320 P

 HOW(GO CONSULTING
MAROC

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها 30.000 درهم

18 محج حسن السكتاني الطابق 2، 
الشقة جهة اليمين، الدار البيضاء

السجل التجاري : 366935
حل مسبق للشركة

العام  الجمع  ملدالالت  طبقا 
االستثنائي املؤرخ بالدار البيضاء في 8 
مارس 2021، قرر الشريكان ما يلي  :

من  ابتداء  للشركة  مسبق  حل 
حالة  في  للضعها   ،2021 مارس   8

تصفية.
الزلدي  حنان  السيدة  تعيين 
الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
بممر  الساكنة   ،K259738 رقم 
مجاهيد شنكيط إقامة جوهرة لجدة 
البيضاء،  الدار   ،28 رقم   ،6 طابق 

للقيام بمهام تصفية الشركة.
في  الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
18 محج حسن السكتاني الطابق 2، 

الشقة جهة اليمين، الدار البيضاء.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 أبريل   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 775394.
321 P

DISGOLF
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم
بوركوني، زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشرق 2، الطابق األلل،
رقم 3، الدار البيضاء

السجل التجاري : 153433
حل مسبق للشركة

العام  الجمع  ملدالالت  طبقا 
في  البيضاء  بالدار  املؤرخ  االستثنائي 
2021، قرر الشريكان ما  فاتح يونيو 

يلي :
من  ابتداء  للشركة  مسبق  حل 
حالة  في  للضعها   ،2021 يونيو  فاتح 

تصفية.
تعيين السيد اللبار طارق الحامل 
 ،B448572 رقم  الوطنية  للبطاقة 
البحرية،  املمرات  بإقامة  الساكن 
عين   ،10 شقة   ،4 طابق  ا  عمارة 
الذئاب الدار البيضاء، للقيام بمهام 

تصفية الشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
بالعنوان التالي : بوركوني، زنقة جعفر 
الطابق   ،2 املشرق  إقامة  حبيب  ابن 

األلل، رقم 3، الدار البيضاء.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 7 يوليو 2021، تحت 

رقم 785967.
322 P

AIR DE REPOS GHAOUCH
SARL AU

تم يوم 7 يونيو 2021 الجمع العام 
 AIR DE REPOS لشركة  االستثنائي 
املسؤللية  حات  شركة   GHAOUCH
درهم   100.000 رأسمالها  املحدلدة 
لمقرها االجتماعي محطة شيل طريق 
زنادة،  القرلية  جماعة  مالل،  بني 

قلعة السراغنة حيث تم ما يلي :

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
محطة  الجديد  العنوان  إلى  القديم 
شيل طريق بني مالل جماعة القرلية 

زنادة قلعة السراغنة.
بيع  التجاري  النشاط  تغير 

املحرلقات لمشتقاته إلى :
الوقود  لتوزيع  محطة  استغالل 

خدمات السيارات.
استغالل املقهى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2021 6 يوليو  يوم 

.306/2021
السجل التجاري : 3511.

323 P

MIK
شركة مساهمة

الرأسمال : 300.000 درهم
املقر االجتماعي : 10 زنقة الحرية، 

الطابق الثالث رقم 5، الدار البيضاء
املحرر  الخاص  العقد  بموجب 
تأسيس  تم   ،2021 أبريل   2 بتاريخ 
للخائص  الشاملة  مساهمة  شركة 

التالية :
.MIK : اسم الشركة

الراسمال : 300.000 درهم.
املقر االجتماعي : 10 زنقة الحرية، 
الطابق الثالث رقم 5، الدار البيضاء,

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 
بشكل مباشر أل غير مباشر في املغرب 
الخاص  لحسابها  الخارج   في  أل 

للحساب اطراف ثالثة :
أنواع  جميع  لخدمة  إدارة 
املطاعم، لالتحضير، البيع في املوقع، 
التوصيل  الخارجية،  املتطلبات 
بيع  الجاهزة،  للوجبات  للمنازل 
املشرلبات غير  الكحولية لالكحولية.

أل  املشرلبات  لتقديم  إدارة 
للتشريعات  لفقا  الخفيفة  الوجبات 

املعمول بها، غرفة الشاي.
املناسبات  أنواع  جميع  تنظيم 
لحفالت  لالتعميد  امليالد  أعياد  مثل 
الطابع  حات  لاألمسيات  الزفاف 

الخاص، لاملعارض أل غيرها.

لشراء  لتصدير  استيراد 

لالسلع  املنتجات  مختلف  لبيع 

في  بما  املتاجرة  في  لاإلكسسوارات 

الحصر  ال  املثال  سبيل  على  حلك 

لالديكور  الجلدية  لالسلع  األزياء 

لمنتجات املصممين.

املعامالت  جميع  عام  لبشكل 

التجارية أل على منقوالت أل العقارية  

أل املالية أل الصناعية املرتبطة بشكل 

مباشر أل غير مباشر بغرض الشركة 

املذكور أعاله أل لصالح تطويره.

العمل  في  الشركة  مهمة  تتمثل 

لتنفيذ  مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 

أل  لصالحها  العمليات  هذه  جميع 

أل  بمفردها  إما  ثالثة  أطراف  لصالح 

املجموعة  أل  الجمعية  أل  باملشاركة 

شركة  أل  شخص  أي  مع  الشركة  أل 

أخرى لتنفيذها بأي شكل كان.

املدة : 99 سنة.

لبنى  السيدة   : املتصرفين 

الدمنهوري من مواليد 5 مارس 1988 

الجنسية  مغربية  البيضاء  بالدار 
عين  جابر  ابن  زنقة   6 ب  لالقاطنة 

الذئاب، الدار البيضاء.

عثماني  قديري  إلهام  السيدة 

بالدار   1967 أبريل   24 مواليد  من 

لالقاطنة  الجنسية  مغربية  البيضاء 
ب 38 زنقة غولف قابس عين الذئاب 

الدار البيضاء املغرب.

من  الدمنهوري  جواد  السيد 

بالدار   1951 ديسمبر   12 مواليد 

لالقاطن  الجنسية  مغربي  البيضاء 
ب 38 زنقة غولف قابس عين الذئاب 

الدار البيضاء، املغرب.

الرئيس املدير العام : السيدة لبنى 

الدمنهوري من مواليد 5 مارس 1988 

الجنسية  مغربية  البيضاء  بالدار 
عين  جابر  ابن  زنقة   6 ب  لالقاطنة 

الذئاب الدار البيضاء املغرب.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

الرقم  البيضاء تحت  بالدار  التجاري 

.509127

324 P

HM INC
رقم 02، تجزئة الحسنية شارع ر�ضى 

أكادير حي النهضة، الرباط
تفويت حصص اجتماعية

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
ماي   17 بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 
لشركة  االجتماعي  باملقر   ،2021
شركة   HM INC �ضي  ان  أي  ام  اش 
رأسمالها  املحدلدة،  املسؤللية  حات 
االجتماعي  لمقرها  درهم،   100.000
الحسنية  تجزئة   ،02 برقم  الكائن 
شارع ر�ضى أكادير حي النهضة الرباط.

تم ما يلي :
تفويت الحصص التالية :

فئة  من  اجتماعية  حصة   700
100 درهم للحصة الواحدة من طرف 
السيد بوحاميدي عبد الكامل لفائدة 
بحصص  محمد  بوحاميدي  السدين 
قدرها 350 حصة لالسيد بوحاميدي 

عادل بحصص 350 حصة كذلك.
خديجة  الزالغي  السيدة  تعيين 
ملدة  للشركة  للحيدة  جديدة  مسيرة 

غير محدلدة.
األسا�ضي  القانون  فصول  تحيين 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021، تحت  7 يوليو  بالرباط بتاريخ 

رقم 6073.
325 P

PASS ARTISAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات الشريك الوحيد
رأسمالها : 630000 درهم

رقم 53 مكرر شارع الحسن الثاني 
قرية ألالد مو�ضى، سال

نقل املقر االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
الحسن  شارع  مكرر،   53 رقم  بسال 
الثاني، قرية ألالد مو�ضى في 22 يناير 
2021، لاملسجل بالرباط، بتاريخ 11 
ارتيزان  باص  لشركة   ،2021 فبراير 
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شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد، رأسمالها 630.000 

 ،14747 التجاري عدد  السجل  حات 

تم ما يلي :

 53 رقم  من  االجتماعي  املقر  نقل 

مكرر، شارع الحسن الثاني قرية ألالد 

بارك  الجديد  املقر  إلى  سال  مو�ضى، 

الصناعية  املنطقة  العيايدة   ،65

القاعدة الجوية، سال.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021،تحت  يونيو   10 بتاريخ  بسال، 
رقم 36839.

326 P

GLOBAL EXPERT TRADING
 SARL

AU CAPITAL DE 60.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APP N4 AGDAL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 31 ماي 

حات املسؤللية املحدلدة لالتي تحمل 

الخصائص التالية :

 GLOBAL EXPERT  : التسمية 

.TRADING

.SARL : الصفة القانونية

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

تجارة،  الغذائية،  املنتجات  لتوزيع 

بيع لتوزيع املنتجات الغذائية.
درهم   60.000  : الشركة  راسمال 

مقسمة إلى 600 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.

.YL DANIEL : املسير السيد
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط 153391.
327 P

K(PHARMA TRADING
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APP N4 AGDAL
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 21 يونيو 
حات املسؤللية املحدلدة لالتي تحمل 

الخصائص التالية :
 K2PHARMA  : التسمية 

.TRADING
.SARL : الصفة القانونية

االستيراد،   : االجتماعي  الهدف 
التوزيع لتجارة.

درهم   10.000  : الشركة  راسمال 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.
 MME KENZA EL : املسير السيد
 KADIRI EL HASSANI EL YAMANI

.ET M.KHALID EL HASSOUNI
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط 153419.
328 P

VALUEDIV
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الحصص  تفويت  لعقد  االستثنائي 
 15 بتاريخ  املحين  األسا�ضي  لالنظام 

ديسمبر 2020، تم ما يلي :
نقل 500 حصة اجتماعية التي في 
إلى  املسطالي  يوسف  السيد  حوزة 

السيد بوندل كايامبا جون.

يوسف  السيد  املسير  استقالة 

بوندل  السيد  لتعيين  املسطالي 

كايامبا جون كمسير جديد.

لتعديل  للشركة  النظام  تحيين 

الفصول التي شملها التغيير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  لتم 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   ،2021 فبراير   11 بتاريخ 

.111002

329 P

TOOPCLEAR SERVICE
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الحصص  تفويت  لعقد  االستثنائي 

بتاريخ  املحين  األسا�ضي  لالنظام 

11 ديسمبر 2020، تم ما يلي :

نقل 500 حصة اجتماعية التي في 

إلى  املسطالي  يوسف  السيد  حوزة 

السيد بوندل كايامبا جون.

يوسف  السيد  املسير  استقالة 

بوندل  السيد  لتعيين  املسطالي 

كايامبا جون كمسير جديد.

لتعديل  للشركة  النظام  تحيين 

الفصول التي شملها التغيير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  لتم 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   ،2021 فبراير   9 بتاريخ 

.110886

330 P

BUN & PIZZ
التأسيس

السيد   : أسفله  املوقعون 

 6 بتاريخ  املزداد  امين،  الزعواطي 

الجنسية،  مغربي   1982 ديسمبر 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

شارع   143 ب  القاطن   G377767

املعاريف   8 شقى   64 ماجاتي  احمد 

الدار البيضاء.

النظام  التالي  النحو  على  انشات 

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

فيما  تشكيلها  على  لافقوا  محدلدة 

بينهم بالخصائص التالية :

.BUN & PIZZ : اسم الشركة

الطعام  تقديم   : الشركة  غرض 

بسعر ثابت.

مختلفة  لاملنتجات  املواد  لوازم 

املتعلقة بطلب التموين.

العمليات  جميع  عام  لبشكل 

املنقولة  املشتركة  الصناعية 

بشكل  املرتبطة  لاملالية  لالعقارية 

مباشر أل غير مباشر باألشياء املذكورة 
تعزز  في  املحتمل  من  التي  أل  أعاله، 

أي  لكذلك  لتطويرها  تحقيقها 

بأي  مباشرة  غير  ال  مباشرة  مشاركة 

التي  الشركات  في  شكل من األشكال، 

تسعى أهداف مماثلة أل حات صلة.

 7 القنيطرة   : االجتماعي  املقر 

شارع  طنجة  إقامة  بالزيور  مكتب 

لرافعي مصطفى شارع زالية.

مدة نشاط الشركة : 99 سنة.
رأس مال الشركة : رأس املال ثابت 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 عند 

منها  لكل  درهم   100 ب  سهم   1000

اجماال  لمخصص  بالكامل  مجاني 

للشريك الوحيد.

امين،  زعواطي  السيد   : اإلدارة 

املزداد بتاريخ 6 ديسمبر 1982 مغربي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية 
رقم G377767 القاطن ب 143 شارع 

املعاريف   8 شقة   64 ماجاني  احمد 

الدار البيضاء.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالقنيطرة برقم 60929.

331 P

مقسل 0)خرب2ش) لربي) لبلسء
شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 1.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة أتوت قطاع 

10 شقة 3 حي الرياض، الرباط

يوم  في  املؤرخ  املحضر  بمقت�ضى 

الشركة  قررت   ،2021 يوليو  فاتح 

مقاللة  محدلدة  مسؤللية  حات 

مقرها   EKLC للبناء  لعربي  خربوش 
 10 قطاع  اتوت  زنقة   : االجتماعي 

شقة 3 حي الرياض الرباط.
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انحالل مسبق للشركة.
زرلق  صورية  السيدة  تعيين 
جميع  لاعطائها  التصفية  كمأمورة 
القرارات لتتميم كل عملية االنحالل 
مقر  تحديد  للشركة،  املسبق 
التصفية بزنقة اتوت قطاع 10 شقة 

3 حي الرياض، الرباط.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   8 بتايخ 

.D116105
332 P

DIOUR ZAER
شركة حات مسؤللية محدلدة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 6 زنقة ازكزا

الرقم 1 أكدال الرباط
بمقت�ضى املحضر املؤرخ في يوم 6 
 DIOUR يناير 2021، قررت الشركة
ZAER حات مسؤللية محدلدة مقرها 

االجتماعي :
أكدال،   1 الرقم  ازكزا  زنقة   6

الرباط.
تم  التي  األسهم  االنتقال  إقرار 
محيمذات  السيدة  من  تحقيقها 
غيتة  الدكالي  لاألنيسة  حسنة 
السيد  إلى  غالية  الدكالي  لاألنيسة 

بومدين بليو.
محيمذات  السيد  استقالة 
حسنة تعيين السيدة مرغب نصيحة 
منحها  مع  للشركة  لحيدة  كمسيرة 

صالحية تسيير لإدارة الشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   تحت   ،2021 يوليو   8 بتاريخ 

.D116104
333 P

FAST A SPEED TRANS
التأسيس

سفيان  السيد   : أسفله  املوقع 
 1981 ماي   6 بتاريخ  املزداد  بيوسفي 
للبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 
الوطنية رقم Z338199 القاطن بحي 

املسيرة تاهلة تازة.

النظام  التالي  النحو  على  انشأت 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
فيما  تشكيلها  على  لافقوا  محدلدة 

بينهم بالخصائص التالية :
 FAST SPEED  : الشركة  اسم 

.TRANS
نقل  مقالل   : الشركة  غرض 

األشخاص لالبضائع الوطنية.
العمليات  جميع  عام  لبشكل 
لاملنقولة  لالصناعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة  لاملالية  لالعقارية 
من  شكل  بأي  مباشر  غير  أل  مباشر 
تسعى  التي  الشركات  في  األشكال 
حات  أل  مماثلة  أهداف  لتحقيق 

الصلة.
 7 القنيطرة   : االجتماعي  املقر 
شارع  طنجة  إقامة  بالزيور  مكتب 

لرافعي مصطفى شارع زالية.
مدة نشاط الشركة : 99 سنة.

املال  رأس   : الشركة  مال  رأس 
مقسمة  درهم   100.000 عند  ثابت 
درهم   100 بواحد  سهم   1000 إلى 
لمخصص  بالكامل  مجاني  منها  لكل 

إجماال للشريك الوحيد.
بيوسفي،  السيد سفيان   : اإلدارة 
مغربي   1981 ماي   6 بتاريخ  املزداد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 
املسيرة  بحي  القاطن   Z338190 رقم 

تاهلة تازة.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالقنيطرة برقم 61043.
334 P

 HYDRAULIQUE & GENIE
 CIVIL & TRAVAUX &
FOURNITURE(-(HGCTF

التأسيس
عقى  السيد   : أسفله  املوقعون 
مغربي   1970 سنة  املزداد  العقالي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجنسية، 
رقم DA14573 القاطن ببلوك د رقم 

63 ألالد ألجيه القنيطرة.
النظام  التالي  النحو  على  انشأت 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
فيما  تشكيلها  على  لافقوا  محدلدة 

بينهم بالخصائص التالية :

 HYDRAULIQUE  : اسم الشركة 

 & GENIE CIVIL & TRAVAUX &

.FOURNITURE - HGCTF

مختلفة،  اعمال   : الشركة  غرض 

تصنيع، بيع لشراء معذات الهندسة 

املدنية لالهيدرلليكية.

استيراد لتصدير املعذات لهندسة 

املدنية لالهيدرلليكية.

لاملساعدة  لالدراسة  التنقيب 

املدنية  الهندسة  مجال  في  الفنية 

لالهيدرلليكا.

بمجال  املتعلقة  مختلفة  لوازم 

الهندسة املدنية لالهيدرلليكية.

العمليات  جميع  عام  لبشكل 

املنقولة  املشتركة  الصناعية 

أل  مباشر  بشكل  املرتبطة  لالعقارية 

أعاله  املذكورة  باألشياء  مباشر  غير 

أل التي من املحتمل أن تعزز تحقيقها 

لتطويرها لكذلك أي مشاركة مباشرة 

أل غير مباشرة باي شكل من األشكال 

أهداف  تسعى  التي  الشركات  في 

مماثلة أل حات صلة.

 7 القينطرة   : االجتماعي  املقر 

شارع  طنجة  إقامة  بالزيور  مكتب 

لرافعي مصطفى شارع زالية.

مدة نشاط الشركة : 99 سنة.

املال  رأس   : الشركة  مال  رأس 

مقسمة  درهم   100.000 عند  ثابت 

درهم   100 بواحد  سهم   1000 إلى 

لمخصص  بالكامل  مجاني  منها  لكل 

إجماال للشريك الوحيد.

العقالي  عقى  السيد   : اإلدارة 

الجنسية،  1970 مغربي  املزداد سنة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

DA14573 القاطن  ببلوك د رقم 63 

ألالد ألجيه القنيطرة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالقنيطرة برقم 58623.

335 P

K(R IMMO
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر : دلار العطالية بوزنيقة
بتاريخ  الواحد  الشريك  من  بقرار 

21 ديسمبر 2020، تقرر ما يلي :
الطابق  م  الشركة  مقر  تحويل 
بوزنيقة  سليم  حي   134 رقم  األر�ضي 

إلى دلار العطالية بوزنيقة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
2021، تحت  يناير   6 سليمان بتاريخ 

رقم 12 سجل التجاري رقم 5709.
336 P

TWERLO FARMS
SARL

تأسيس شركة حات مسؤللية
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 ماي   18
لاحد  بمسؤللي  املسؤللية  محدلدة 

باملواصفات التالية :
.TWERLO FARMS : التسمية

املقر التجاري : شقة رقم 12 عمارة 
22 زنقة جبل مو�ضى أكدال، الرباط.

أنشطة   : االجتماعي  الهدف 
الفالحة.

 100.000 في  محدد   : الرأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

كما يلي :
 250 هللا  عبد  ابراهيم  السيد 

حصة.
 250 هللا  عبد  هللا  عبد  السيد 

حصة.
 250 هللا  عبد  العزيز  عبد  السيد 

حصة.
السيد محمد عبد هللا 250 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

التسيير : السيد عبد هللا عبد هللا 
.AR802599 تعريفه الوطني عدد

املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط.

إيداع قانوني رقم 115097.

سجل تجاري رقم 152437.
337 P
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CRC PRODUCTION
SARL

راسمالها : 100.00 درهم
تجزئة 100، الحي الصناعي مجاط، 

مكناس
الرقم املوحد : 

002282447000068
السجل التجاري عدد 47857 

بمكناس
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
 CRC شركة  مسير  عن  الصادر 
بتاريخ  م  م  ش    PRODUCTION

15 يونيو 2021، تقرر ما يلي :
من  الشركة  مال  رأس  رفع 
 1.500.000 إلى  درهم   100.000
حصة   14.000 بخلق  لحلك  درهم 
للحصة  درهم   100 فئة  من  جديدة 
مقاصة  درهم   1.000.000 الواحدة 
على  لالواجبة  السائلة  الديون  مع 

الشركة لفائدة كل املساهمين.
من  املال  رأس  في  الزيادة  تنفيذ 
خالل  املحققة  األرباح  دمج  خالل 
السنة املالية 2020 حتى 1.000.000 
درهم لتعويض مستحقات الحساب 
 400.000 حتى  بها  املرتبطة  الجاري 
 1.400.000 بمبلغ  اشتراك  أي  درهم 

درهم.
الشركة  مال  رأس  أصبح  لبذلك 
موزعة  درهم   1.500.000 في  محددا 
على 15.000 حصة من فئ 100 درهم 

للحصة الواحدة.
م  م  ش   CRC FASHION شركة 

9000 حصة.
 4500 االنصاري  أنس  السيد 

حصة.
السيد احمد بشرى 1500 حصة.

15.000 حصة من فئة  املجموع : 
100 درهم للحصة الواحد.

تعديل الفصلين 6 ل7 من القانون 
األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو   5 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
بالسجل   3293 رقم  تحت   ،2021

التجاري.
338 P

STE INSTITUT ADIANTE
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

املوقعة  الشركة  انظمة  بمقت�ضى 

 ،2021 مارس   16 بتاريخ  الرباط  في 

مسؤللية  حات  الشركة  تأسيس  تم 

لالتي  لحيد  بشريك  محدلدة 

خاصياتها كالتالي :

التسمية : شركة انستيتي اديونت 

ش ح م م.

الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أل خارجه هو :

خدمات استبدال الشعر.

العناية بالشعر لعالجه.

لالبارلكات  الشعر  اطقم  بيع 

الطبية.

االستيراد لالتصدير.

املالية  العمليات  جميع  لعموما 

التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 

أل بالعقار املرتبطة بشكل مباشر أل 

غير مباشر بالهدف االجتماعي لتطوير 

الشركة.

زنقة   10 قطاع   : االجتماعي  املقر 

التوت إقامة الصفاء شقة رقم 2 حي 

الرياض الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

مبلغ  في  تبث   : الشركة  مال  رأس 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي :

حصة   1000 التاقي  نادية 

اجتماعية.

الثاقي  نادية  تعيين  تم   : التسيير 

مسيرة لحيدة للشركة لحلك ملدة غير 

محدلدة.

التوقيع االجتماعي : قبلت الشركة 

لجميع  التاقي  نادية  املسيرة  توقيع 

العقود التي تتعلق بها.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 من ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم   ،2021

.151407
339 P

ICETAR
SARL

تاريخ تسجيل العقد العرفي بسال 
لالتي تحمل الخصائص التالية :

الهدف اإلجتماعي :
مقاللة أعمال متنوعة أل البناء.

مقالل نجارة.
 100.000.00: الشركة  رأسمال 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
بين  موزعة  للحصة  درهم   100 فئة 

الشركاء على الشكل التالي :
السيد محمد الصبار 900 حصة، 

السيدة بهيجة موسالي 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
لضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

السجل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األلل تبتدئ من تاريخ التسجيل. 
البراهمة  دلار   : اإلجتماعي  املقر 

سال.
املسير : محمد الصبار.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.34037

340 P

ALAE KHADAMAT
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
لحات شريك لحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة املسجد 
HC رقم 1 شقة رقم 2، حي الرحمة 

تابريكت سال 
 21 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو   21 في  مسجل   2021 يونيو 
تحمل  شركة  تأسيس  تم   2021

الخصائص التالية :

ALAE KHADAMAT : التسمية

.SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  لحات  املحدلدة  املسؤللية 

.SARL AUلحيد

الهدف اإلجتماعي : 

استشارت إدارية.

لسيط في جميع العمليات.

استشارات إجتماعية.
درهم   100.000.00  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة .

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األللى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.

املسجد  إقامة   : اإلجتماعي  املقر 
الرحمة  2، حي  رقم  شقة   1 رقم   HC

تابريكت سال.

التسيير : السيد عالء املوفق، ملدة 

غير محدلدة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

لالباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو  فاتح  بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

السجل   36936 عدد  تحت   2021

التجاري رقم 34041).

341 P

STE. FOR MONTANT
SARL AU

تعديل
بقرار  الخاص  املحضر  إثر  على 

ابريل   24 يوم  املنعقد  التسيير 

 FOR MONTANT لشركة   2021

املسؤللية  حات  شركة   SARL AU
رأسمالها  لحيد،  بشريك  املحدلدة 

مقرها  درهم،   100.000.00

اإلجتماعي بزنقة موالي أحمد لوكيلي 

حسان   8 رقم  شقة   30 رقك  عمارة 

الرباط، تقرر ما يلي :
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السيد  باع   : األسهم  تفويت 

حصصه  مجموع  عصام  املراصني 

لفائدة السيد هياللي سفيان.

تغيير األسهم : أصبح السيد هياللي 

سفيان مالكا ل 1000 سهم )مجموع 

أسهم الشركة(.

سفيان  هياللي  السيد  تعيين 

الشريك الوحيد، كمسير للشركة ملدة 

غير محدلدة.

تأسيس قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجاية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 23 أغسطس 2019 تحت رقم 

.6065

342 P

STE. TEK AMENAGEMENT
SARL AU

تعديل
بقرار  الخاص  املحضر  إثر  على 

 2021 أريل   24 يوم  املنعقد  التسيير 

 TEK AMENAGEMENT لشركة 

املسؤللية  حات  شركة   SARL AU

رأسمالها  لحيد،  بشريك  املحدلدة 

100.000.00درهم،مقرها اإلجتماعي 

 4 رقم  شقة  االبطال  شارع   15 ب 

الرباط، تقرر ما يلي :

السيد  باع   : األسهم  تفويت 

حصصه  مجموع  عصام  املراصني 

لفائدة السيد هياللي سفيان.

تغيير األسهم : أصبح السيد هياللي 

سفيان مالكا ل 1000 سهم )مجموع 

أسهم الشركة(.

سفيان  هياللي  السيد  تعيين 

الشريك الوحيد، كمسير للشركة ملدة 

غير محدلدة.

تأسيس قانون جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 23 أغسطس 2019 تحت رقم 

.6066

343 P

STE. DIAE PRO
SARL

املقر اإلجتماعي : دلار ألالد العيا�ضي 
عامر سال

الرأسمال : 100.000.00 درهم
بالجريدة  لقع  خطأ  استدراك 
الرسمية عدد 5672 بتاريخ 3 من حل 

القعدة )14 يوليو 2021).
.....................................................
..........................................................

..........................................................
STE. DIAE INFO SARL : بدال من

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 
املحدلدة.

....................................................

..........................................................
STE. DIAE PRO SARL : يقرأ

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 
املحدلدة

.....................................................

..........................................................
..........................................................

)الباقي بدلن تغيير.(
344 P

 RAED INFO
S.A.R.L

رائد أنفو ش.م.م
رأسمال : 100.000 درهم

تمارة رقم 41، إقامة أم هاني الوفاق
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

 17 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
 23 بالرباط  لمسجل   2021 يونيو 
القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو 
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

خصائصها كالتالي :
التسمية : رائد أنفو ش.م.م.

الشركاء :
السيد يوسف مهدالي ب.ل عدد 
A706146 الساكن بفيال 80 املنطلق 

حي الفتح  يعقوب املنصور.
السيد مصطفى مهدالي ب.ل عدد 
املنطلق   80 بفيال  الساكن   AA9420

حي الفتح  يعقوب املنصور.

أهداف الشركة : 
تجارة األجهزة اإللكترلنية.

 41 رقم  تمارة   : اإلجتماعي  املقر 
إقامة أم هاني الوفاق.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

درهم   100.000.00  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 موزعة كالتالي:
 700 مهدالي  يوسف  السيد 
حصة لمصطفى مهدالي 300 حصة 

درهم للحصة .
مهدالي  يوسف  السيد   : التسيير 
ب.ل عدد  A706146 مسيرا للشركة 
كافة  إعطائه  مع  محددة  غير  ملدة 
من   16 للفصل  تبعا  الصالحيات 
الشركة  لتصبح  األسا�ضي  القانون 
ملزمة قانونيا بإمضاء املسير الوحيد.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

األرباح : 5 %  مخصصة لإلحتياطي 
القانوني، لالباقي يقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.
تسجيل  تم   : التجاري  السجل 
ملدينة  التجاري  بالسجل  الشركة 

تمارة تحت عدد 133709.
 مقتطف لبيان لإلشهار

345 P

STE. YASMINE FISH
S.A.R.L

تعديالت قانونية
لضع   2021 يوليو   7 بتاريخ  تم 
قوانين الشركة حات املميزات التالية:

املوضوع :
تنازل السيد عبد الرحمان كيوار 
السيد  إلى  له  املخصص  األسهم  عن 

رشيد كيوار.
تغيير الشكل القانوني للشركة من  

.SARL AU إلى SARL
املقر الرئي�ضي : مشرلع مدينة 25 

مارس بلوك ي رقم1240 العيون.
درهم   10000.00  : الرأسمال 
مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم في ملك السيد رشيد كيوار.

اإلدارة : تسير السيد رشيد كيوار.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   2225/2021

.36169

346 P

 SOCIETE ENNACER

EQUIPEMENT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL SOCIAL : 300.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE LOT B 707 AIT

MELLOUL

 ENNACER  : التسمية 

.EQUIPEMENT

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  لحات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.

الجمع  ملداللة  طبقا   : املوضوع 

 2021 يونيو   2 بتاريخ  العادي  الغير 

قرر املشاركون ما يلي :

الحل النهائي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بانزكان  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يونيو   30 بتاريخ 

.1480/2021

347 P

 DOMAINE AGRICOLE SUN

PLANT
SARL

دلمين اغركول سين بالن ش.م.م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  لضع  تم   2021 يوليو   5

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة حات املواصفات التالية :



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية)099   

اغركول  دلمين   : التسمية 
 DOMAINE ش.م.م  بالن  سين 
 AGRICOLE SUN PLANT SARL

لشركة حات مسؤللية محدلدة.
الهدف اإلجتماعي : 
اإلستغالل الزراعي.

النباتات  لتسويق  لإنتاج  مشتل 
الزراعية.

املقر اإلجتماعية : بلدية البويبات 
إنشادن بلفاع شتوكة أيت باها.

سنة   99  : اإلجتماعية  املدة 
السجل  في  تاريخ تسجيلها  ابتداء من 
التجاري عدا إحا تم الحل املسبق أل 

التمديد .
:  يتكون من  الرأسمال اإلجتماعي 

400.000.00 درهم.
السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

عبد هللا حدالي.
تعيين املديرين املشاركين ملدة غير 

محدلدة )املادة 33).
األسا�ضي  النظام  على  املوافقة 

الجديد.
السجل   في  التقييد  تم   : التقييد 
التجاري بإنزكان 8 يوليو 2021 تحت 
رقم  التحليلي  للسجل   1545 عدد 

.15089
348 P

SOCIETE ESSASSI LOGISTIC
 SARL AU

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة حات 

مسؤللية محدلدة باملميزات التالية :
 SOCIETE شركة   : التسمية 

ESSASSI LOGISTIC ش.م.م.
املقر اإلجتماعي : تجزئة 700 رقم 

493 العيون.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
الهدف : 

نقل البضائع لحساب الغير.
الشركاء : السيد مصطفى سا�ضي.

املدة : 99 سنة.
من  حاليا  الشركة  تسير  التسيير: 

طرف السيد مصطفى سا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 أكتوبر  اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 
السجل   2555 رقم  تحت   2020

التجاري رقم 3357.
349 P

SAKIA PARTS ET SERVICE
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بمساهم لاحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ29 يونيو 
2021، تم لضع قوانين الشركة حات 

املميزات التالية :
 SAKIA PARTS ET  : التسمية 

.SERVICE
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.
املعذات  لبيع  شراء   : املوضوع 
لاملستعملة  الجديدة  الغيار  لقطع 
الثابتة  لاآلآلت  املركبات  لجميع 

لاملتنقلة.
الحزام رقم  : شارع  الرئي�ضي  املقر 

40 العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
مقسمة  درهم   100.000.00
 100 فئة  من  حصة   1.000 إلى 
املسماة  الشركة  لتملكها  درهم 

.HALADJIAN SARL
السيد  طرف  من  تسيير   : اإلدارة 

اسماعيل بن الخدير.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ 
بالسجل   تسجليها  لتم   21/2202
عدد  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37397
350 P

 MAURITANIE MOHAMED
COMMERCE

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة بمساهم لاحد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ29 يونيو 
2021، تم لضع قوانين الشركة حات 

املميزات التالية :

 MAURITANIE  : التسمية 

.MOHAMED COMMERCE

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

املوضوع :

تركيب لتشغيل معمل الشاي.

لتوزيع  تسويق  تغليف،  استيراد، 

الشاي  أل  الشاي  أصناف  جميع 

املعلب.

الشاي  لتوزيع  لتسويق  استيراد 

بكافة أصنافه.

 ،H558 املقر الرئي�ضي : تجزئة رقم

مدينة الوحدة شطر II العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

ليملكها السيد محمد عبد هللا بيبا.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد عبد هللا بيبا. 

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 يوليو   5 بتاريخ 

بالسجل   تسجليها  لتم   21/2168

عدد  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.37395

351 P

HIBAPATISS
SARL

تحويل حصص
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

ش.م.م   HIBAPATISS لشركة 
بتاريخ  درهم   445.000.00 رأسمالها 

25 يونيو 2021 املصادقة على :

لعربي  هموا  ايت  السيد  تفويت 

)148 حصة( لفائدة السيد ايت هموا 

 100 منها  لاحدة  كل  قيمة  هللا،  عبد 

 14800.00 مجموعه  ما  أي  درهم 

درهم.

لعربي  هموا  ايت  السيد  تفويت 

)148 حصة( لفائدة السيد ايت هموا 

 100 منها  لاحدة  كل  قيمة  لحسن، 

 14800.00 مجموعه  ما  أي  درهم 

درهم.

لعربي  هموا  ايت  السيد  تفويت 
)149 حصة( لفائدة السيد ايت هموا 
 100 منها  لاحدة  كل  قيمة  خالد، 
 14900.00 مجموعه  ما  أي  درهم 

درهم.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  أنجز 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ  بالرباط 

عدد 6534.
من أجل اإلستخالص لالبيان

352 P

مونديال كونطا
ش.م.م.

مقرها االجتماعي : 8 زنقة ضاية  افراح شقة 
رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88
الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE PHENIX RESSOURCES
SARL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لشركة   ،2021 يونيو   14 يوم  املؤرخ 
 PHENIX محدلدة  مسؤللية  حات 
االتفاق  تم   ،RESSOURCES SARL

على ما يلي :
تغيير السنة املالية من فاتح  يوليو 
لينتهي في 30 يونيو بدال من فاتح يناير 

لتنتهي في 31 ديسمبر.
تمديد الهدف األسا�ضي للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   5 يوم 

.115979
353 P

مونديال كونطا
ش.م.م.

مقرها االجتماعي : 8 زنقة ضاية  افراح شقة 
رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88
الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE ATHENA RESSOURCES
SARL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لشركة   ،2021 يونيو   14 يوم  املؤرخ 
  ATHENA محدلدة  مسؤللية  حات 
االتفاق  تم   ،RESSOURCES SARL

على ما يلي :
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فاتح   من  املالية  السنة  تغيير 

أكتوبر لتنتهي في 30 سبتمبر بدال من 

فاتح يناير لتنتهي في 31 ديسمبر.

تمديد الهدف األسا�ضي للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   5 يوم 

.115980

354 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتماعي : 8 زنقة ضاية  افراح شقة 

رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88

الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE CORAM CONSULTING

  GROUPE
SARL AU

 بمقت�ضى القانون األسا�ضي املؤرخ

تم   ،2021 أبريل   15 يوم  بالرباط 

تأسيس شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد هذه خاصيتها :

الشركاء : السيد بن ابراهيم احمد 

1000 حصة.

 CORAM  : التسمية 

 CONSULTING GROUPE SARL

.AU

االستيراد   : األسا�ضي  الهدف  

لتصدير.

العمليات  كل  عامة  لبصفة 

أل  املالية  الصناعية،  التجارية، 

أل  مباشرة  عالقة  لها  التي  العقارية، 

لكذلك  الشركة،  بهدف  مباشرة  غير 

لكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 

في  تعمل  التي  املقالالت  مع  التشارك 

نفس املجاالت االنفة الذكر.

زيز  لاد  زنقة   4  : االجتماعي  املقر 

الطابق 3، شقة رقم 7 أكدال الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهائي للشركة، ماعدا حالة التمديد 

أل الفسخ السابق لاللان.

 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

تسيير الشركة : تسير الشركة من 

طرف السيد بن ابراهيم احمد الذي 

عين مسيرا لحيدا للشركة لحلك ملدة 

غير محدلدة.

من   %  5 اقتطاع  بعد   : االرباح 

االدخار  لتكوين  الصافية  االرباح 

الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.115923

355 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتماعي : 8 زنقة ضاية  افراح شقة 

رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88

الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE LES CHANTIERS

MAROCAINS MODERNES

SARL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

لشركة   ،2021 يونيو   8 يوم  املؤرخ 

 LES محدلدة  مسؤللية  حات 

 CHANTIERS MAROCAINS

االتفاق  تم   ،MODERNES SARL

على ما يلي :

 20.000 رفع راسمال الشركة من 

درهم الى 25.000.000 درهم.

تعديل القانوني األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو  فاتح  يوم 

.115925

356 P

مونديال كونطا

ش.م.م.

مقرها االجتماعي : 8 زنقة ضاية  افراح شقة 

رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88

الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE EL BOUSSAIRI SCHOLL

  PRIVE
 SARL

بمقت�ضى القانون األسا�ضي املؤرخ 

 ،2021 24 فبراير  بالدارالبيضاء يوم 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة  هذه خاصيتها :

 TECHNO شركة   : الشركاء 

PROMO SARL 700  حصة.

 300 زهرالي  الخالق  عبد  السيد 

حصة.

 STE EL BOUSSAIRI  : التسمية 

.SCHOOL PRIVE SARL

الهدف  األسا�ضي : مسير مؤسسة 

داخلية أل مدير مؤسسة.

العمليات  كل  عامة  لبصفة 

أل  املالية  الصناعية،  التجارية، 

أل  مباشرة  عالقة  لها  التي  العقارية، 

لكذلك  الشركة،  بهدف  مباشرة  غير 

لكذا  املتشابهة  املجاالت  جميع 

في  تعمل  التي  املقالالت  مع  التشارك 

نفس املجاالت االنفة الذكر.

شطر   1 سالم   : االجتماعي  املقر 

مومن  سيدي   29 رقم  تجزئة  س 

الدارالبيضاء.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهائي للشركة، ماعدا حالة التمديد 

أل الفسخ السابق لاللان.
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

الخالق  عبد  السيد  طرف  من 
زهرالي،  هللا  عبد  السيد  زهرالي، 

السيد  الجيالني،  عصام  السيد 

العالي  عبد  لالسيد  البصيري  أنس 

مسيرلن  تعيينهم  تم  البصيري، 

للشركة لحلك ملدة غير محددة.

من   %  5 اقتطاع  بعد   : االرباح 
االدخار  لتكوين  الصافية  االرباح 
الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   6 بتاريخ 

.785687
357 P

 STE ATLAS BUSINESS
CONSULTING

 SIEGE : AV YACOUB EL
 MANSOUR IMM AL AMIRA

 III N°32 3EME GUELIZ
MARRAKECH

SARL AU
تأسيس شركة

لضع   2021 ماي   24 بتاريخ  تم 
باملميزات  لشركة  منظم  قانون 

التالية:
 STE GROUPE  : التسمية 

SLMANI ش.ح.م.م.
االعمال  في  مقالل   : الهدف 

املختلفة أل البناء.
االرضيات  تبليط  أعمال 

لالجدران.
الترصيف الخارجي باالسمنت.

 1798 رقم   : االجتماعي  املقر 
الطابق االر�ضي صوكوما مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 
الى  مقسما  درهم   1.000.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   10.000

موزع كاالتي :
السيد موالي العربي أيت سليمان 

... 10.000 حصة.
غير  ملدة  االدارة  تسير   : االدارة 
موالي  السيد  طرف  من  محدلدة 

العربي أيت سليمان.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير الى غاية 31 ديسمبر من كل 

سنة.
ابتداء  سنة   99 في  حددت   : املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية0990   

القانوني للشركة لدى  تم االيداع 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 
 125761 رقم  تحت   ،2021 يوليو   6
التجاري  بالسجل  الشركة  لسجلت 

بمراكش تحت رقم 116719.
358 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 STE NATUREL PRESSING
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام 
الغير العادي للمساهمين في الشركة 
بشريك  املحدلدة  املسؤللية  حات 
قرر   ،2021 يونيو   16 بتاريخ  لحيد 

ما يلي :
 1000 تفويت   : الحصص  تفويت 
حصة جميع حصص السيدة فاطمة 
السيد  لفائدة  حصة   1000 كزيري 

محمد اسرار.
في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 
الى  مقسم  درهم   500.000 مبلغ 
5000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
 5000  ..... اسرار  محمد  السيد 

حصة.
املجموع ...... 5000 حصة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 7 يوليو 2021، رقم 101214.
359 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 STE AGHROUD LINE
 TRANS

 SARL
MODIFICATION

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام 
الغير العادي للمساهمين في الشركة 
 2 بتاريخ  املحدلدة،  املسؤللية  حات 

يونيو 2021، قرر ما يلي :

تفويت الحصص : 

مجموع  حصة   1000 تفويت 

 1000 العازيز  عمر  السيد  حصص 

حصة لفائدة السيد محمد بوقطيب.

في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

 1000 بوقطيب  محمد  السيد 

حصة.

املجموع  1000 حصة.

تحيين القانون األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7 يوليو 2021، رقم 101215.

360 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 STE  AGHROUND LINE

TRANS
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العادي للمساهمين في الشركة 

بشريك  املحدلدة  املسؤللية  حات 

قرر  ،2021 يونيو   2 بتاريخ   لحيد 

ما يلي :

السيد  تعيين   : التسيير  تغيير 

ملدة  للشركة  مسيرا  بوقطيب  محمد 

غير محدلدة.

تغيير االمضاء : تكون االمضاءات 

للسيد  فقط  لاالجتماعية  البنكية 

محمد بوقطيب.

تحيين القانون األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بانزكان  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7 يوليو 2021، رقم 101215.

361 P

STE JRH CONSULTING

STE TEAM FLUIDE
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
تحمل  بالرباط  شركة  تأسيس  تم 

أبريل   29 بتاريخ  التالية  الصفات 

.2021

 STE TEAM  : االجتماعي  اللقب 

.FLUIDE SARL

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

لها  الشركة   : االجتماعي  الهدف 

هدف ايضا في املغرب كما في الخارج :

للتسخين  الصحي  الصرف  أنظمة 

املتسالي للعزل أل الدخان الصناعي.

أشغال متعددة في البناء.

املعامالت  جميع  عام،  لبشكل 

املالية التجارية أل الصناعية أل املالية 

مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية  أل 

أل  الشركة  بموضوع  مباشر  غير  أل 
لصالح مصالحها، بما في حلك التعالن 
بجميع أشكاله مع جميع العمليات أل 

الشركات أل الشركات التي لديها كائن 

مماثل أل ملحق.
رأسمال : 100.000 درهم مقسمة 

الى 1000 حصة  من فئة 100 درهم 

للحصة.

ميمون بوزيان ... 340 حصة.

كريمة الغيتي ... 330 حصة.

عبد الحق االزرق ... 330 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االللى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : اقامة فال فلوري 

عمارة 8 شقة رقم 5 سعيد حجي سال.

كريمة  بوزيان  ميمون   : تسيير 

الغيتي لعبد الحق االزرق.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال.
رقم السجل التجاري  : 34069.

362 P

STE JRH CONSULTING

 STE L’OASIS DES FRUITS ET
 LEGUM

SARL
شركة حات مسؤللية محدلدة

بمقت�ضى املحضر الشفوي للجمع 
 L’OASIS لشركة  االستثنائي  العام 
 ،DES FRUITS ET LEGUM SARL
ش.م.م. لالكائن مقرها شارع الزعري 
 19 يوم  سال،  مو�ضى  سيدي   20 رقم 

أبريل  2021 تقرر ما يلي :
تغيير االسم : 

 L’OASIS DES FRUITS ET من 
 JANA ULTRA الى    LEGUM SARL

.SARL
غرضها  تغيير  العام  الجمع  قرر 
خضرلات  )تاجر  من  املؤس�ضي 
في  املتعددة  )االشغال  الى  طازجة( 

البناء، تجارة لاستيراد لتصدير(.
الجمع  قرر   : املدير  مساعد  اسم 
كريم  محمد  السيد  تعيين  العام 
ألشان  مصطفى  لالسيد  الرفاعي 

مديرين مشاركين لفترة غير محددة.
املعدل  األسا�ضي  النظام  اعتماد 

للشركة.
لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
 36778 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 3 يونيو 2021.
363 P

STE JRH CONSULTING

  STE PREVENCIA
SARL AU

الشفوي  املحضر  بمقت�ضى 
 STE العام االستثنائي لشركة  للجمع 
ش.م.م.   ،PREVENCIA SARL AU
الرامي  بير   2034 مقرها  لالكائن  
يونيو    2 بتاريخ  القنيطرة  الجنوبية 

2021 تقرر ما يلي :
للنظام  لفقا  الشركاء  يقرر 
الشركة  راسمال  زيادة  األسا�ضي 
لزيادة راسمال الشركة من 100.000 
درهم الى 1.000.000 درهم من خالل 
100 درهم  9000 سهم بقيمة  انشاء 

لكل سهم.
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لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

 3685 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 28 يونيو 2021.

364 P

 STE INFORMATION

 TECHNOLOGY

CONSULTING
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 3.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 27 شارع 

الزرقطوني الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 125305

الغير  العام  الجمع  بمقت�ضى 

قرر   2021 يونيو   3 بتاريخ  العادي 

الشركاء : 

من  الشركة  راسمال  من  الرفع 

 8.000.000 الى  درهم   3.000.000

درهم عن طريق خلق 50.000 حصة 

من فئة 100 درهم، أي ب 5.000.000 

السائلة  الديون  مع  باملقاصة  درهم 

للشريك  الشركة  على  لالواجبة 

السيد الحرتي الحسن.
القانون  6 ل7 من  تغيير الفصول 

األسا�ضي للشركة.

تحيين القانوني األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 يوليو   7 بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 785915.
عن املستخلص لالبيان

365 P

STE MOCLITRA
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 3 بالقرب من 

مسجد محمد السادس حي املنزه 

الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركاء  قرر   2021 يونيو   3 بتاريخ 

شركة »موكليترا« ش.ح.م.م..

اضافة   : الشركة  راسمال  رفع 
 1.500.000 الى  درهم   1.500.000
بالحساب  التعويض  طريق  عن 
هو  الشركة  راسمال  ليصبح  الجاري 

3.000.000 درهم.
تعديل القانوني األسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 116094 

في 8 يوليو 2021.
366 P

 STE HAWS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
بشريك لحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بفاس قطعة رقم 
115A تجزئة رياض الياسمين طريق 

عين الشقف
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
االستاحة فاطمة الزهراء محلي موثقة 
تم   ،2021 مارس   18 بتاريخ  بفاس 
حات  شركة  تأسيس  عن  االعالن 
املواصفات  حات  محدلدة  مسؤللية 

التالية :
.STE HAWS SARL AU : التسمية

قطعة  بفاس   : االجتماعي  املقر  
الياسمين  رياض  تجزئة   115A رقم 

طريق عين الشقف.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الشركة في مبلغ قدره 100.000 درهم 

موزعة كالتالي :
اسماعيلي  علوي  حفيض  السيد 
1000 حصة اجتماعية من فئة 100 

درهم.
 ... حصة   1000  .... املجموع 

100.000 درهم.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
ما  الى  الشركة  تهدف   : املوضوع 

يلي :
املقاهي  لتجهيز  الحفالت  تموين 

لاملطاعم.
الحلويات  معذات  لشراء  بيع 

لاملخابز لانتاجها.

لالتجهيزات  املواد  لشراء  بيع 
املتعلقة باملقاهي لاملطاعم.

التجارية  االنشطة  ممارسة 
لالتصدير لاالستيراد.

املنتوجات  أنواع  جميع  بيع 
باهداف  املتعلقة  املواد  أنواع  لكافة 

الشركة.
الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
علوي  حفيض  السيد  طرف  من 
اسماعيلي ملدة غير محددة مع كامل 
األسا�ضي  للقانون  طبقا  الصالحيات 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالسجل   ،2021 ماي   12 بتاريخ 

التجاري تحت رقم 67785.
بمثابة مقتطف من ديوان 

االستاحة فاطمة الزهراء محلي
موثقة بفاس

367 P

 STE MANAZIL AL HOUDA
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
بشريك لحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بفاس ايت 

سقاطو 1 قطعة رقم 177 

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
االستاحة فاطمة الزهراء محلي موثقة 
تم   ،2021 مارس   18 بتاريخ  بفاس 
حات  شركة  تأسيس  عن  االعالن 
املواصفات  حات  محدلدة  مسؤللية 

التالية :
 STE MANAZIL AL  : التسمية 

.HOUDA SARL AU
ايت  بفاس   : االجتماعي  املقر  

سقاطو I قطعة رقم 177.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الشركة في مبلغ قدره 100.000 درهم 

موزعة كالتالي :
 1000 البشير   ابن  انس  السيد 
حصة اجتماعية من فئة 100 درهم.

 ... حصة   1000  .... املجموع 
100.000 درهم.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة.

ما  الى  الشركة  تهدف   : املوضوع 
يلي :

االنعاش العقاري.
بيع لشراء املواد الصناعية.

التجارية  االنشطة  ممارسة 
لالتصدير لاالستيراد.

املنتوجات  أنواع  جميع  بيع 
باهداف  املتعلقة  املواد  أنواع  لكافة 

الشركة.
تسيير الشركة : تسير الشركة من 
طرف السيد انس ابن البشير ملدة غير 
طبقا  الصالحيات  كامل  مع  محددة 

للقانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالسجل   ،2021 فبراير   22 بتاريخ 

التجاري تحت رقم 66307.
بمثابة مقتطف من ديوان 

االستاحة فاطمة الزهراء محلي
موثقة بفاس

368 P

STE   CHENDA
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
بشريك لحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بفاس قطعة 

رقم 44 شارع 11 يناير العابد املريني 
سابقا  

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
محلي  الزهراء  فاطمة  االستاحة 
 ،2021 أبريل   7 بتاريخ  بفاس  موثقة 
حات  شركة  تأسيس  عن  االعالن  تم 
املواصفات  حات  محدلدة  مسؤللية 

التالية :
 STE CHENDA  SARL : التسمية

.AU
قطعة  بفاس   : االجتماعي  املقر  
رقم 44 شارع 11 يناير العابد املريني 

سابقا .
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
الشركة في مبلغ قدره 100.000 درهم 

موزعة كالتالي :
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السيدة هند شافعي  1000 حصة 
اجتماعية من فئة 100 درهم.

 ... حصة   1000  .... املجموع 
100.000 درهم.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة.

ما  الى  الشركة  تهدف   : املوضوع 
يلي :

الجاهزة  املالبس  لشراء   بيع 
لانتاجها.

التجارية  االنشطة  ممارسة 
لالتصدير لاالستيراد.

املنتوجات لكافة  أنواع  بيع جميع 
باهداف  املتعلقة  املالبس  أنواع 

الشركة.
تسيير الشركة : تسير الشركة من 
غير  ملدة  شافعي  هند  السيدة  طرف 
طبقا  الصالحيات  كامل  مع  محددة 

للقانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بالسجل   ،2021 ماي   19 بتاريخ 

التجاري بفاس  تحت رقم 67879.
بمثابة مقتطف من ديوان 

االستاحة فاطمة الزهراء محلي

موثقة بفاس

369 P

شرك0)ع1سدة) نلسرف
شركة حات مسؤللية محدلدة
الراسمال : 6.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : زالية زنقة مونتين 
لتيتيان الدارالبيضاء

بمقت�ضى محضر عرفي بتاريخ 29 
طرف  من  انشاء  تم   ،2020 ديسمبر 

الجمع العام االستثنائي ما يلي :
قدره  بمبلغ  راسمال  في  زيادة 
من  أي  درهم،   1.089.600
 6.000.000 الى  درهم   4.910.400

درهم.
تغيير في القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  تم  القانوني  االيداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يونيو 2021، تحت رقم 782562.
370 P

STE W M IMMOBILIER
شركة حات مسؤللية محدلدة

 بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالقنيطرة
االتقاق  تم   2020 يونيو   23 بتاريخ 
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  على 

الخصائص التالية :
.WM IMMOBILIER : التسمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤللية املحدلدة.

الغرض : املباني لمنعش عقاري.
عند  توطين   : االجتماعي  املركز 
 SPECIAL BUSINESS الشركة 
بكر  ابو  شارع   48 ب   ،SYNERGIE
 2 رقم  مكتب  ايمان  اقامة  الصديق 

القنيطرة.
درهم   100.000  : الراسمال 
اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.
االرباح : 5 %  االحتياطي القانوني 

لالباقي بعد املداللة.
لتسيير   قانونيا  عين   : التسيير 
مشاركة  محدلدة  غير  لملدة  الشركة 

بين كل من :
لالسيد  الحسين  توري  السيد 

خشينة محمد.
املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 يونيو 

2021، تحت رقم 61301.
371 P

STE AL FADEELA LISAKAN
شركة حات مسؤللية محدلدة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 22 تجزئة 

بيت الخير بئر الرامي القنيطرة
تحويل املقر االجتماعي

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الغير العادي بتاريخ 10 يونيو 2021، 
 STE FADEELA شركة  شركاء  قرر 
حات  شركة   ،LISAKAN SARL
راسمالها  املحدلدة،  املسؤللية 
االجتماعي  مقرها  درهم،   100.000
بيت  تجزئة   ،22 رقم  بالقنيطرة، 

الخير، بئر الرامي ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة الى 

العنوان الجديد :

املغرب   ،A1 بلوك   ،171 بقعة 

الرامي  بئر  الثاني  الطابق  العربي، 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

84586 بتاريخ 10 يونيو 2021.

372 P

STE CORAIL
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة لاحد عمارة 

19 الطابق االلل، شاطئ مهدية 

القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 ،2021 ماي   17 بتاريخ  بالقنيطرة 

حات  لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع 

خاصيتها  لتكون  املحدلدة  املسؤللية 

كالتالي :

.CORAIL : التسمية

االستيراد  تجارة،   : الهدف 

السياحي  النقل  لالتصدير، 

االشخاص لاالشغال املختلفة.

لاحد  زنقة   : االجتماعي  املقر 

عمارة 19 الطابق االلل شاطئ مهدية 

القنيطرة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

موزع  درهم   100.000  : راسمال 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة.

الشركاء :

 800  .... صوفيا  حمدي  االنسة 

حصة.

 ..... السالم  عبد  حمدي  السيد 

100 حصة.

 100  .... جميلة  الصلح  السيدة 

حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.

التسيير : االنسة حمدي صوفيا.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم  قد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

 ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 61409.
عن النسخة لالنص

املسير

373 P

STE FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 SIEGE : 368 AV MED V APPT 4 2EME

ETAGE KENITRA

TEL : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.84.21.90

STE GRAIN BIO
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2021 ماي   24 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

GRAIN BIO  بالخصائص التالية :

.GRAIN BIO التسمية :  شركة

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.
تجزئة   20 زنقة   : االجتماعي  املقر 

137 االرشاد القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

لنصفها  البن  حبوب  بيع   : الشركة 

بالجملة.

استيراد لتصدير.

العمليات  كل  عامة  لبصفة 

العقارية  الصناعية،  التجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  لاملالية 

الشركة لالتي من شانها املساهمة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

الى  ينيار  فاتح  من   : املالية  السنة 

نهاية ديسمبر من كل سنة.

 100.000  : االجتماعي  الراسمال 

درهم مقسمة الى 1000 حصة بقيمة  

100 درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف السيد لدال بوشعيب.
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السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
لدال بوشعيب.

لقيدت الشركة بالسجل التجاري 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 61427.
بمثابة مقت�ضى 

املسير

374 P

 STE ASSURANCES AL
KHABAZATE

شركة حات مسؤللية محدلدة
مقرها االجتماعي :  171  زنقة 
املسجد الطابق االلل رقم 2  

القنيطرة
السجل التجاري رقم : 50439

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�ضى  محضر الجمع العام الغير 
2021، قرر  يونيو   24 بتاريخ  العادي 
 STE ASSURANCES شركة  شركاء 
شركة   ،  AL KHABAZATE SARL
مقرها  املحدلدة،  املسؤللية  حات 
زنقة   171 بالقنيطرة،  االجتماعي 
املسجد الطابق االلل رقم 2، ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة الى 
العنوان الجديد :

اقامة  يوسف  موالي  شارع   8
خديجة 4، متجر رقم 4 القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

84801 بتاريخ 6 يوليو 2021.
375 P

STE ZR IMMOBILIER 
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة بتاريخ 16 يونيو 2021، تم 
انشاء شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الخاصيات التالية :
.STE ZR IMMOBILIER : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة.

مقالل   : االجتماعي  املوضوع 
غابوية  اشغال  في  مقالل  عقارات، 

لمقالل اشغال مختلفة أل بناء.
املدة : 99 سنة.

الديوري  محمد  زالية   : املقر 
لشارع القوات املسلحة امللكية محل 

رقم 9 القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 500 ابتسام  كبوري   : الحصص 

حصة.
العربي رضا 500 حصة.

ابتسام  السيدة كبوري   : التسيير 
كمسيرة للشركة ملدة غير محدلدة.
السجل التجاري رقم : 61463.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

7 يوليو 2021، تحت رقم 61463.
376 P

STE FORET SAAD
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة بتاريخ 19 ابريل 2021، تم 
انشاء شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد الخاصيات التالية :
.STE FORET SAAD : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

مقالل   : االجتماعي  املوضوع 
اشغال مختلفة ال بناء.

بائع معذات البناء بالتقسيط.
تفالض.

املدة : 99 سنة.
 507 رقم   5 الوفاء  تجزئة   : املقر 

القنيطرة.
 1000 لحلو  محمد   : الحصص 

حصة.
الشهدي  رجاء  السيدة   : التسيير 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدلدة.
السجل التجاري رقم : 61443.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

6 يوليو 2021، تحت رقم 61443.
377 P

STE ABOUAOMAR
 EXPERTISE, CONSEIL ,

 INGENIERIE
شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد
الخاص  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
املنعقد  العادي  الغير  العام  بالجمع 
بتاريخ 21 يونيو 2021، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :
لحلك  الشركة  راسمال  في  الزيادة 
بتجميد مبلغ 140.000 درهم بالبنك 
 150.000 الشركة  راسمال  ليصبح 

درهم.
دفوعات الشركاء تقسم كالتالي :

مصطفى  عمر  ابو  السيد   
140.000 درهم.

املجموع 140.000 درهم.
راسمال  يصبح  الزيادة  هذه  بعد 

الشركة كالتالي :
 1500 مصطفى  عمر  ابو  السيد 

حصة اي ما يعادل 150.000 درهم.
املجموع  ... 150.000 درهم.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

5 يوليو 2021، تحت رقم 84589.
السجل التجاري رقم : 46405.

378 P

STE T.D.S TECH
شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26 زنقة ابي 
زرعة، 39 شارع موالي عبد العزيز 

ل86 مكرر شارع موالي عبد 
الرحمان

عمارة A، اقامة الرضوان، مكتب 
رقم 7 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة، تم لضع القانون األسا�ضي 
املحدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
املواصفات  حات  لحيد  بشريك 

التالية :

 STE T.D.S TECH   : التسمية 
.SARL AU

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

ابي  زنقة   26   : االجتماعي  املقر 
العزيز  عبد  موالي  شارع   39 زرعة، 
ل86 مكرر شارع موالي عبد الرحمان

عمارة A، اقامة الرضوان، مكتب 
رقم 7 القنيطرة.

في  املقاللة   : الشركة  موضوع 
مبرمج،  البناء،  ال  املختلفة  االشغال 
محلل ، مصمم في املعلوميات لتاجر.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
بكاملها مكتتبة لموزعة على الشركاء 

كالتالي :
الدكالي  الصحرالي  طاها  السيد 

1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

طاها  السيد  الى  اسند   : التسيير 
الصحرالي الدكالي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 61461، بتاريخ 7 يوليو 2021.
379 P

STE BANASA CENTER
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 100 شارع موالي 
عبد العزيز اقامة ندى مكتب رقم 2 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم  بالقنيطرة،  
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
حات  لحيد  بشريك  املحدلدة 

املواصفات التالية :
 BANASA CENTER  : التسمية 

.SARL AU
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حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

املقر االجتماعي : 100 شارع موالي 

 2 عبد العزيز اقامة ندى مكتب رقم 

القنيطرة.

الفندقة   : الشركة  موضوع 

لمستغل مطعم.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  لموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 بودابي  ميلودي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : اسند الى السيد ميلودي 

بودابي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 61453 بتاريخ 6 يوليو 2021.

380 P

 STE MAROCAINE GENIE

RURAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

مقرها االجتماعي : حي الصفاء زنقة 

5 رقم 226 القنيطرة 

السجل التجاري رقم : 45913

الحل املبكر للشركة
الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 STE لشركة  العادي  الغير  العام 

 MAROCAINE GENIE RURAL

SARL ، تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

احطيشة،  احمد  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
 5 زنقة  الصفاء  حي   : التالي  بالعنوان 

رقم 226 القنيطرة .

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   6 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 84810.

381 P

STE HK CATERING
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد

تعديل شركة
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

العام  للجمع  بالرباط   2021 مارس 

 HK CATERING لشركة  االستثنائي 

SARL AU، ش.م.م.ش.ل لتم ما يلي :

 : للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

21 ساحة ابوبكر الصديق شقة  من 

رقم 8 اكدال الرباط.

 H50  38 5 منطقة  16 قطاع  الى 

تقسيمة MA ل B1 املسيرة 2 تمارة.

تحديث النظام األسا�ضي.

تحديث  العام  االجتماع  يقرر 

التعديالت  ملراعاة  األسا�ضي  النظام 

املادة  تعديل  سيتم  لبالتالي  املعتمدة 

.4

الضبط  بكتابة  االيداع  تم  لقد 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 116081 بتاريخ 8 يوليو 2021.

382 P

STE DIGIMA GROUP
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد

 تم تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات املوصفات التالية :

 DIGIMA GROUP   : التسمية 

ش.م.م.ش.ل.

املقر : 21 ساحة ابوبكر الصديق 

شقة رقم 8 اكدال الرباط.

االشهار،   : التجاري  النشاط 

التصاالت لتاجر.

املدة : 99 سنة.

100.000 درهم مقسم   : راسمال 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000 الى 

قاسمي  السيد  بحملها  كاملة  مؤحات 

محمد.

محمد،  قاسمي  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدلدة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 

يوليو   5 بتاريخ   153381 رقم  تحت 

.2021

383 P

EXPREMIUM CONSULTING

 SIEGE : RUE PESCARA HAY AL MATAR

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

 STE AZAHAF TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

حات  شركة  تكونت   2021 يونيو   14

لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

مميزاتها كالتالي :

 STE AZAHAF TRAV  : التسمية 

.SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.ل.

املختلفة،  البناء  أعمال   : الهدف 

املدنية،  )الهندسة  االرض  أعمال 

الصرف الصحي، ماء صالح للشرب( 

عملية قطع االخشاب.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 

بقيمة  سهم   1000 الى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

محمد ازحاف ..... 1000 سهم.

التسيير : محمد ازحاف.

االمضاء : محمد ازحاف.

املدة : 99 سنة.

ازيرار  راق  حي   : االجتماعي  املقر 

ميضار الدريوش.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 30 يونيو 

2021، تحت رقم 74.

384 P

EXPREMIUM CONSULTING
 SIEGE : RUE PESCARA HAY AL MATAR

NADOR
TEL : 05.36.33.39.77
FAX : 05.36.33.39.95

 STE AFROUNI CARS
 SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
حات  شركة  تكونت   2021 يونيو   10

مسؤللية محدلدة مميزاتها كالتالي :
 STE AFROUNI CARS : التسمية

.SARL
الصفة القانونية : ش.م.م.

بدلن  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 
بقيمة  سهم   1000 الى  مقسم  درهم 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :
 500  ..... عفرلني  السالم  عبد 

سهم.
ميمون دينار ..... 500 سهم.

عفرلني  السالم  عبد   : التسيير 
لميمون دينار.

عفرلني السالم  عبد   :  االمضاء 
أل ميمون دينار.

املدة : 99 سنة.
بن  النهضة  حي   : االجتماعي  املقر 

طيب الدريوش.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 28 يونيو 

2021، تحت رقم 73.
385 P

EXPREMIUM CONSULTING
 SIEGE : RUE PESCARA HAY AL MATAR

NADOR
TEL : 05.36.33.39.77
FAX : 05.36.33.39.95

 STE MADITRA
 SARL

CAPITAL : 1.200.000 DHS
 SIEGE : HAY ESSAADA B.P. 291

DRIOUCH
العام  الجمع  محضر  اثر  على 
قرر   2021 يونيو   8 بتاريخ  املنعقد 

شركاء الشركة ما يلي :
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شطب بعض نشاط الشركة لهو 

كالتالي :

 ENTREPRENEUR  ABATTAGE

 DE BOIS (trav for rebois( VENTES

 ET ENTRETIEN TOUS MOBILIER

 MATERIEL BUREAUTIQUE,

 INFORMATIQUE ET

 TECHNIQUE, VENTES

 FOURNITURES SCOLAIRES,

 IMPRESSION, PRESTATAIRE EN

 RESTAURATION, MATERIEL DE

.PAVOISEMENT

األسا�ضي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

23 يونيو  االبتدائية بالناظور  بتاريخ 

2021، تحت رقم 1476.
نسخة للبيان

386 P

ديوان االستاح هاشم العلوي البلغيتي

موثق بالرباط زنقة جبل العيا�ضي

عمارة 28 شقة رقم 2 الطابق االلل أكدال 

الرباط

 STE LA MOME
SARL AU

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 2 شارع 

محمد بلحسن الوزاني الرباط

تأسيس شركة
بديوان  توثيقي  عقد  بموجب 

البلغيتي،  العلوي  هاشم  االستاح 

ديسمبر   18 بتاريخ  بالرباط  موثق 

ش.ح.م.م.  شركة  تأسيس  تم   ،2020

 ،LA MOME لحيد  شريك  حات 

مميزاتها كالتالي :

 STE LA MOME SARL : التسمية

.AU

لادارة  تشغيل   : الشركة  موضوع 

حضانة االطفال.
املقر التجاري: رقم 2، شارع محمد 

بلحسن الوزاني الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االللى التي تيتدئ من تاريخ التسجيل.

حدد   : االجتماعي  الراسمال  

راسمال الشركة قدره 10.000 درهم 

اجتماعية  حصة   100 الى  مقسمة 

قيمة كال منها 100 درهم موزعة على 

الشكل التالي :

السيدة صرية بلخير : 100 حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيدة صرية بلخير ملدة غير محددة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

رقم  التجاري  سجل   ،2021 يوليو   7

.153491
للخالصة لالبيان

االستاح هاشم العلوي البلغيتي

387 P

 STE SPORTECH
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة 49 حي 

الصناعي سيدي بوزكري مكناس 

سجل التجاري رقم : 33365 

بمكناس

الرقم املوحد : 063065000080

العام  الجمع  مدالالت  بمقت�ضى 

 SPORTECH لشركة  االستثنائي 

ش.م.م. بتاريخ 14 يونيو 2021، تقرر 

ما يلي :

للشركة  لاملسبق  النهائي  الحل 

ابتداء من 14 يونيو 2021.

عزيز  محمد  السيد  تعيين 

املسطا�ضي كمصف للشركة.

تحديد عنوان التصفية بالعنوان 

الصناعي  الحي   49 تجزئة   : التالي 

سيدي بوزكري مكناس.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   5 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021، تحت رقم 222.

388 P

STE AFAK PAPETERIE
SARL AU

مقرها االجتماعي : بيتي 04-244 
حصين سال الجديدة سال

السجل التجاري رقم : 30331
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الشركة  مقر  في  املنعقد  االستثنائي 
التقرير  تم   ،2021 فبراير   23 يوم 

لاملصادقة على ما يلي :
تحويل مقر الشركة من بيتي -244

شارع  الى  الجديدة  سال  حصين   04
الخير  الضحى  مجموعة  مريم  اللة 
سال  السفلي  الطابق   5 رقم  شقة 

الجديدة سال.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 ،2021 يوليو   5 يوم  االبتدائية بسال 

تحت رقم 37015.
عن املسير 

ائتمانية غريس

389 P

DIAPHORA PHARMA
S.A.R.L

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رأس مالها : 10.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : عمارة 30، شقة 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط 
لضع  تم   ،2021 يونيو   16 بتاريخ 
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
تحت  لحلك  املحدلدة،  املسؤللية 

املعطيات التالية :
 DIAPHORA  : التسمية 

.PHARMA S.A.R.L
الهدف :

هدف الشركة هو:
لشراء  لتصدير  استيراد 
الغذائية   املكمالت  لتوزيع  لبيع 
أل  التغذية  لمنتجات  لالفيتامينات 

النظام الغذائي.
جميع  لتمثيل  لتسويق  توزيع 
الصيدالنية لمستحضرات  املنتجات 

التجميل لالحمية لغيرها.

املتعلقة  املساعدة  اإلستشارة 
باملعرفة العلمية لالعملية للمنتجات 

الصيدالنية لالبيولوجية.
لبيع  لشراء  عام  بشكل  التجارة 
لتمثيل  لتوزيع  لتصدير  لاستيراد 
لالسلع  لالبضائع  املنتجات  جميع 

الرأسمالية لاملواد من أي نوع كانت.
املختلفة  لالتركيبات  الصيانة 

املتعلقة بأغراض الشركة.
العداحات  جميع  لتشغيل  إنشاء 
لاملستودعات  لالفرلع  لالتوكيالت 

التجارية.
الوسطاء  عمليات  جميع 
منتج أي  في  لالسمسرة   التجاريين 
 أل سلعة أل مادة مهما كانت طبيعتها

أل منشأها أل لجهتها.
املشاركة املباشرة أل غير املباشرة 
في جميع العمليات املنقولة لالتجارية 
بمفردها  سواء  لالبناء  لاملالية 
جميع  من  الغير  مع  باإلشتراك  أل 
لجمعيات أل الشركات بأي شكل من 
التي  بالطريقة  بمساعدتها  األشكال 
سواء  املباشر  بالتدخل  أل  تناسبها 
املساهمة  طريق  عن  أل  لسيط  كان 
اإلشتراك.  طريق  عن  أل  العينية 
املالية  املعامالت  جميع  أعم  لبشكل 
أل التجارية  أل الصناعية أل املنقولة 
أل غيرها من املعامالت التي قد تتعلق 
بشكل مباشر أل غير  مباشر، كليا أل 
جزئيا، بغرض الشركة أل بأية أغراض 
أل حات صلة من املحتمل أن  مماثلة 
الشركة  تطوير  أل  تشغيل  تسهل 

لنشاطها.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس .
املقر اإلجتماعي : عمارة 30، شقة 
حسان  لوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8

الرباط.
موزع  10.000درهم   : املال  رأس 
على 100 حصة قيمة كل حصة 100 
درهم حررت كلها للزعت على الشكل 

التالي :
السيد عبد الرحمان بنمنصور51 

حصة.
السيد كمال بلكنالي 40 حصة.
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 9 بنمنصور  سالم  عثمان  السيد 

حصة.

املجموع : 100 حصة.

 التسيير : عين كل من السيد عبد 

كمال  لالسيد  بنمنصور  الرحمان 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  بلكنالي 

محدلدة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر إن ألل سنة اجتماعية 

سوف تنتهي يوم 31 ديسمبر  2021.

5 %  لتكوين  اإلحتياطي   : األرباح 

القانوني، لالباقي يوزع على الشركاء.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 
التجاري  السجل  )رقم   116063

.(153453
بمثابة مقتطف لبيان

املسير

390 P 

BAHATICARS
شركةح حات املسؤللية الحدلدة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

رقم 68 مكرر 2 شارع التحلى ميدلت

تأسيس
في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع   2021 ماي   30 بتاريخ  ميدلت 

حات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

إسم  تحمل  محدلدة  مسؤللية 

BAHATICARS خصائصها كالتالي :

غرض الشركة : 

كراء السيارات بدلن  سائق .

 2 مكرر   68 رقم   : الرئي�ضي  املقر 

شارع التحلى ميدلت.

يوم تسجيلها  99 سنة من   : املدة 

في السجل التجاري.

 : اإلجتماعي  الرأسمال 

100.000.00 درهم ينقسم إلى 1000 

 100.00 حصة  كل  بمبلغ  حصة 

درهم.

: ستسير من طرف  الشركة  إدارة 

السيد إبراهيم يمنوي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  مليدلت،  اإلبتدائية 

بالسجل   200 عدد  تحت   2021

التجاري رقم 2849.
ملخص قصد النشر 

املسير

391 P

NEW DOMOTIQUE
SARL

754 شارع بلحسن الوزاني حي 

السالم سال

أشغال الكهرباء
استيراد لتصدير

السجل التجاري : 31801

غير  اجتماع  محضر  بمقت�ضى 

اتخاح  تم   2021 ماي   4 بتاريخ  عادي 

القرارت التالية :

400 حصة من  : تفويت   1 القرار 

موالي  احفي�ضي  السيد  حصص 

الحسن لفائدة السيد ر�ضى السماللي 

لفائدة  حصة  ل200  حصة   200

السيد فرانكو زاليو.

حصص  من  حصة   200 لتفويت 

السيد  لفائدة  الدين  صالح  السيد 

 600 يصبح  لكي  السماللي  ر�ضى 

حصة للسيد فرانكو زاليو.

ر�ضى  للسيد  حصة  ل400 

حصة   1000 مجموعه  ما  السماللي 

رأسمال  درهم   100000.00 بقيمة 

الشركة.

السيد  استقالة   :  2 القرار 

احفي�ضي موالي الحسن من منصبه 

السيد  لتعيين  للشركة  كمسير 

زاليو  فرانكو  لالسيد  السماللي  ر�ضى 

غير  ملدة  لحلك  للشركة  مسيران 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني  للشركة لدى كتابة الضبط 

 5 بتاريخ  بسال،  اإلبتدائية  باملحكمة 

السجل   623 2021 تحت رقم  يوليو 

التجاري 31801.

392 P

ائتمانية البغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال

أفينور

أشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

9 شارع فاس، الطابق األلل، رقم 1، طنجة

الهاتف لالفاكس : 05399932167

املحمول : 0661170980-0661166559

fiduciairebghiel@ : العنوان اإللكترلني

gmail.com

BGHIEL COMMERCE 
SARL

تعديل القانون األسا�ضي
السجل التجاري عدد : 43143

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 
املسماة   اشركة  لشركاء  العادية  غير 
 ،BGHIEL COMMERCE SARL
مالها  رأس  املسؤللية  محدلة  شركة 
مقرها  لالكائن  درهم،   10.000.00
طريق  الضحى  بتجزئة  اإلجتماعي 
طنجة   ،83 رقم  قطعة  تطوان 
بطنجة  التجاري  بالسجل  لاملسجلة 
اجتمع   43143 تحليلي  رقم  تحت 

بتاريخ 30 نوفمنبر 2017، لتقرر :
خالدة  املرحومة  لفاة   : مالحظة 

البغيل.
الجديد  التقسيم  على  موافقة 

لرأس املال اإلجتماعي للشركة.
لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2021 يونيو   4 بتاريخ  بطنجة 

رقم 243093.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

393 P

ائتمانية البغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال

أفينور

أشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

9 شارع فاس، الطابق األلل، رقم 1، طنجة

الهاتف لالفاكس : 05399932167

املحمول : 0661170980-0661166559

fiduciairebghiel@ : العنوان اإللكترلني

gmail.com

 AL ISTITMAR AL 
MOUBARAQ

SARL
تعديل القانون األسا�ضي

س.ت عدد : 39173
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 
العادية لشركاء الشركة املسماة  غير 

 AL ISTITMAR AL MOUBARAQ  :

SARL، شركة حات مسؤللية محدلة 

يبلغ رأسمالها 2.780.000.00 درهم، 

باملنطقة  اإلجتماعي  مقرها  لالكائن 

 2 ممر  تطوان  طريق  الصناعية 

تجزئة 74،  طنجة املسجلة بالسجل 

التجاري بطنجة تحت الرقم التحليلي 

39173 اجتمع يوم 15 يونيو 2021، 

لتقرر :

الرفع من  الرأس املال اإلجتماعي 

للشركة ب 718.000.00 درهم ليصل 

إلى ما مجموعه 3.498.000.00 درهم 

ب  املحتجزة  األرباح  خالل  من  لحلك 

718.000.00 درهم.

مالئمة القانون  األسا�ضي للشركة.

إنجازه  تم  قد   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

يونيو   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 243962.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

394 P

ائتمانية البغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال

أفينور

أشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

9 شارع فاس، الطابق األلل، رقم 1، طنجة

الهاتف لالفاكس : 05399932167

املحمول : 0661170980-0661166559

fiduciairebghiel@ : العنوان اإللكترلني

gmail.com

IMMOBILIER ZAIETEN
SARL

س.ت عدد : 38141

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة 

العادية لشركاء الشركة املسماة  غير 

شركة   ،IMMOBILIER ZAIETEN

يبلغ رأسمالها  حات مسؤللية محدلة 

مقرها  لالكائن  درهم،   100.000.00
رقم   10 زنقة  النصر  بحي  اإلجتماعي 
11،طنجة املسجلة بالسجل التجاري 

بطنجة تحت الرقم التحليلي 38141 

اجتمع يوم 5 يوليو 2018، لتقرر :
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لتعيين  للشركة،  املبكر  الحل 

مصفيا  الحسن،  بوتغراصا  السيد 

التصفية  مقر  لتحديد  للشركة 

بالعنوان الكائن  بحي النصر زنقة 10 

رقم 11 طنجة.

إنجازه  تم  قد   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

أغسطس   8 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 216471.
مستخرج مطابق لألصل

البغيل محمد كمال

395 P

NADOR SPORT
SA

شركة مجهول اإلسم

رأسمالها : 1.600.100 درهم

مقرها اإلجتماعي : الناضور املركب 

الريا�ضي حي املطار

تأسيس شركة مجهولة اإلسم
 21 مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تقرر   2021 يونيو 

الخصائص  حات  األسهم  مجهولة 

التالية :

.NADOR SPORT SA : التسمية

الغرض اإلجتماعي :

املنشآت  لاستعالل  تدبير 

املغطاة،  قاعات  )املسابح،  الرياضية 

السيارات  لمواقف  القرب  مالعب 

بجماعة  املتواجدة  لها(  التابعة 

انصار،  بني  ازغانغان،  الناضور، 

العرلي، سلوان، زايو لراس املال.

الريا�ضي  املركب  الناضور   : املقر 

حي املطار.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

على  مقسم  درهم   1.600.100 في 

درهم   100 بقيمة  سهم   16.001

للسهم الواحد تم تحريرها كليا.

تسيير  عهد   : الشركة  تسيير 

الشركة ملجلس اإلدارة ملدة 3 سنوات 

لاملتكون من :

بتاريخ  املزداد  علي  خليل  السيد 

لالحامل  بميدلت   1960 مارس   30

 D97050 رقم  الوطنية  للبطاقة 

القاطن بعمالة الناضور.

ممثله  في  الناضور  إقليم  مجلس 

املزداد  سعيد،  الرحموني  السيد 

بالناضور    1972 نوفمنبر   5 بتاريخ 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

شارع  بالناضور،  القاطن   S252259

الجيش امللكي قم 246.

جماعة الناضور في ممثلها السيد 

 4 بتاريخ  املزداد  رفيق،  مجعيط 

لالحامل  بالناضور   1979 نوفمنبر 

 S391381 رقم  الوطنية  للبطاقة 

القاطن الناضور.

ممثلها  في  انصار  بني  جماعة 

بتاريخ  املزداد  الهواري،  السيد جيمي 

لالحامل  بالناضور   1957 أكتوبر   3

 S74077 رقم  الوطنية  للبطاقة 

القاطن الناضور.

جماعة ازغانغان في ممثلها السيد 

فانا الحبيب، املزداد بتاريخ 28 يوليو 

للبطاقة  لالحامل  بالناضور   1964

القاطن   S156418 رقم  الوطنية 

الناضور، بني بوديديت زغنغن ميناء 

الناضور.

السيد  ممثلها  في  العرلي  جماعة 

بتاريخ  املزداد  القادر،  قوضاض عبد 

بالناضور لالحامل   1955 يناير  فاتح 

 S34812 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الهناء  تجزئة  انصار،  ببني  القاطن 

العرلي  ميناء الناضور.

السيد  ممثلها  في  سلوان  جماعة 

 4 بتاريخ  املزداد  حسن،  لغري�ضي 

لالحامل  بالناضور   1949 نوفمنبر 

 S56133 رقم  الوطنية  للبطاقة 

القاطن بسلوان، دلار القايد.

السيد  ممثلها  في  زايو  جماعة 

فاتح  بتاريخ  املزداد  محمد،  الطيبي 

لالحامل  بالناضور   1945 يناير 

 S34812 رقم  الوطنية  للبطاقة 

عمارة   91 زنقة  بالناضور  القاطن 

31، تجزئة ابراهيم حي لعرا�ضي.

جماعة راس املاء في ممثلها السيد 
 25 بتاريخ  املزداد  احمد،  الجياللي 
لالحامل  بالناضور  مارس1981 
 SA741 رقم  الوطنية  للبطاقة 
القاطن ببني انصار حي الفيد اعراس.

 21 بتاريخ  املنعقد  اإلدارة  مجلس 
يونيو 2021 قرر تعيين السيد خليل 
 1960 مارس   30 بتاريخ  املزداد  علي، 
الوطنية  للبطاقة  لالحامل  بميدلت 
بعمالة  القاطن   D97050 رقم 
ملجلس  رئيسا  بصفته  الناضور 

اإلدارة.
للسيد  عهد   : الحسابات  تدقيق 
الحسان جعالي خبير محاسب بوجدة 

ملدة سنة لاحدة.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تقسيم األرباح : يخصص %5 من 
اإلجباري  لإلحتياط  السنوية  األرباح 

لالباقي ملا يقرره الجمع العام.
في  جاء  كما   : الحصص  تفويت 
يتمتع  للشركة  األسا�ضي  القانون 
فيما  األسهم  بيع  بحرية  املساهمون 
لغير  األسهم  بيع  حالة  لفي  بينهم 
املجلس  موافقة  يجب  املساهمين 

اإلداري.
بمحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
رقم  التجاري  السجل  الناضور 

22397 بتاريخ 22 يونيو 2021 .
لإلشارة لالتنبيه

396 P

CLINIQUE ABBADI
RC N°495735

  تحول الشخص الطبيعي
العبادي محمد سعد إلى شخص 

معنوي
املالي  القانون  ملقتضيات  لفقا 
 247 الفصل  لتحديد   2010 لسنة 
العبادي  السيد  قرر   ،17 فقرة 
شخص  من  التحول  سعد  محمد 
إلى شخص معنوي من خالل  طبيعي 
 CLINIQUE ABBADI تأسيس شركة
ش.م.م.ش.ل دلن إحداث أي شخص 

طبيعي آخر.

 CLINIQUE شركة   : التسمية 
ABBADI ش.م.م.ش.ل.

تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
 13.200.000.00 رأسمال الشركة في 
حصة   132.000 إلى  مقسمة  درهم 

من فئة 100.00 درهم لفائدة :
سعد  محمد  العبادي  السيد 
132.000 حصة ب 13.200.000.00 

درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
لحلك  سعد  محمد  العبادي  السيد 

ملدة غير محدلدة.
اإلتفاف  تم  التغييرات  لهذه  تبعا 

على إحداث قانون أسا�ضي للشركة.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 مارس   23 بتاريخ 

.00771390
397 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 MEHI TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ح.م.م.ش.ل
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة حات مسؤللية محدلدلة حات 

مسير لاحد ش.ح.م.م.ش.ل
 MEHI TRANS : اللقب اإلجتماعي

.SARL AU
السيد   : لاملساهم  الشريك 
 A294399 ب.ل.ط  حيمي  بوشعيب 

1000 سهم.
املسير الوحيد : بوشعيب حيمي.
رأس املال : 100.000.00 درهم .

النشاط : 
نقل البضائع.

املدة : 99 سنة.
 350 : تجزئة الحياة رقم  العنوان 

عين عودة تمارة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم السجل  133737.
للبيان

398 P



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية)522   

 FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

AMIEN ET MBARK TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ح.م.م.ش.ل
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة حات مسؤللية محدلدلة حات 

مسير لاحد ش.ح.م.م.ش.ل

 AMIEN ET  : اإلجتماعي  اللقب 

.MBARK TRANS SARL AU

الشريك لاملساهم : السيد  مبارك 

 1000 EG800553 الشنوجي ب.ل.ط

سهم.

املسير الوحيد : مبارك الشنوجي.
رأس املال : 100.000.00 درهم .

النشاط : 

نقل البضائع.

املدة : 99 سنة.

 350 : تجزئة الحياة رقم  العنوان 

عين عودة تمارة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   8 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم السجل  133735.
للبيان

399 P

SANLONG TRADE
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 31.000.00 درهم

4، زنقة لاد زيز الطابق الثالث شقة 

7 أكدال الرباط

السجل التجاري : 133171

شهاد التعريف املوحد 

0021362840000024

حل مسبق
 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الشركة  مسير  قرر   ،2021 ماي 

شركة   SANLONG TRADE SARL

رأسمالها  محدلدة  مسؤللية  حات 

31.000.00 درهم.

تقرر ما يلي :

حل الشركة بشكل مسبق.

تعيين املصفي للشركة في شخص 

السيد الهشتوكي يونس.

لاد  زنقة   ،4 التالي  العنوان  جعل 
أكدال   7 شقة  الثالث  الطابق  زيز 

الرباط مقر للتصفية.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 24 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

يونيو 2021 تحت عدد 115733.  
400 P

SPORTIEL
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 100.000.00 درهم
51 املركز التجاري السفراء 

السوي�ضي الرباط
السجل التجاري : 48793

شهاد التعريف املوحد 
001432353000078

حل مسبق
 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الشركة  مسير  قرر   ،2021 ماي 
حات  شركة   SPORTIEL SARL
رأسمالها  محدلدة  مسؤللية 

100.000.00 درهم.
تقرر ما يلي :

حل الشركة بشكل مسبق.
تعيين املصفي للشركة في شخص 

السيد بنشكشو عز الدين.
املركز   51 التالي  العنوان:  جعل 
الرباط  السوي�ضي  السفراء  التجاري 

مقر للتصفية.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 5 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

يوليو 2021 تحت عدد 115990.
401  P

JAOUDA TASMINE
SARL

JAOUDA TASMINE تأسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
اإلستثنائي بتاريخ 16 يونيو 2021 تم 

لضع القانون األسا�ضي للشركة :
املوضوع اإلجتماعي :

اإلنتاج الحيواني.
تربية املاشية.

تصدير لاستيراد املوا�ضي.
إنتاج املتاجرة في العلف.

املتاجرة في العلف.

 JAOUDA TASMINE اإلسم 

شركة حات املسؤللية املحدلدة.

املقر اإلجتماعي : تجزئة املستقبل 

عمارة 46 الشقة رقم 6 الصخيرات.

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

للواحدة  درهم   100 إجتماعية 

مسجلة لمحررة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : 

عبد االله فارس.

 لالحارث فارس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تسجيل  تم  كما  بتمارة  اإلبتدائية 

التجاري تحت رقم  بالسجل  الشركة 

.133961

402 P

مكتب محمد بوزلبع 

تمارة

A5J
س.ت الرباط 120899

تعديالت القوانين األساسية للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة في 

27 ماي 2021، قرر الشريك الوحيد 

رأسمالها  ش.ح.م.م،   A5J لشركة 

عين  بتمارة،  مقرها  درهم    10.000

عودة، كلم 1، الطريق الثانوية ط.ث 

203، اتجاه عكراش ما يلي :

عين  بتمارة،  الشركة  مقر  تثبيت 

ط.ث  الثانوية  الطريق   ،1 كلم  عودة 

إلغاء  بعد  عكراش  اتجاه   ،203

التوطين لتوقيع عقد اإليجار.

ليصبح  الشركة  توقيع  تعديل 

الوحيد  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 
الجواهري  شريف  السيد  للمسير 

بالشركة  املتعلقة  الوثائق  لجميع 

لبدلن استثناء.
القانون  من   14 املادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط  

رقم  تحت   2021 يوليو   7 بتاريخ 

.116101
من أجل اإلستخالص لالبيان

403 P

مكتب محمد بوزلبع 

تمارة

ALSERDARE CONSULTING
تأسيس ش.ح.م.م حات الشريك 

الوحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2021 يونيو   3 في  بالدارالبيضاء 

األساسية لش.ح.م.م  القوانين  تحرير 

حات الشريك الوحيد مميزاتها كالتالي:

 ALSERDARE  : التسمية 

حات  ش.ح.م.م   CONSULTING

الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة األهداف التالية:

التقنية  الدراسات  مكتب 

لاإلستشارات.

تصدير الخدمات املعلوماتية.

املعاريف،  الدارالبيضاء،   : املقر 

زنقة القايد األشطر إقامة أربيل شقة 1.

رأس املال : 10.000 درهم مقسمة 

100درهم  فئة  من  حصة   100 على 

السيد  طرف  من  مسددة  للواحدة 

محمد السرداري.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

محمد  السيد  طرف  من  محدلدة 

السرداري.

: تبتدئ في فاتح  السنة الحسابية 

يناير لتنتهي في31 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99: املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األرباح 

لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليو 2021 تحت عدد 785979.
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تقييد  تم   : التجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
التجارية  باملحكمة  التجاري 
 509981 عدد  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 7 يوليو 2021.
من أجل اإلستخالص لالبيان

404 P

مكتب محمد بوزلبع 
تمارة

 GROUPE SCOLAIRE AL
IMANIAT PRIVE
س.ت الرباط 80213

تعديالت القوانين األساسية للشركة
بتماة  حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمع  قرر   ،2021 يونيو   17 في 
 GROUPE لشركة  اإلستثنائي  العام 
 SCOLAIRE AL IMANIAT PRIVE
درهم    100.000 رأسمالها  ش.ح.م.م، 
الذهبي  منصور  حي  بتمارة،  مقرها 

رقم 268، ما يلي : 
معاينة لفاة املرحوم سعيد بوعلي.

أيلولة حصص املرحوم للورثة.
اغماني  السعدية  السيدة  إضافة 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدلدة.
تعديل التوقيع.

تحيين القوانين األساسية لشركة.
كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط  
رقم  تحت   2021 يونيو   22 بتاريخ 

.115638
من أجل اإلستخالص لالبيان

405 P

TINWALT
SARL

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
16 يونيو 2021 بالرباط لالتي تحمل 

الخصائص التالية :
الهدف اإلجتماعي :

 البناء بجميع أنواعه.
لالسياحي  العقاري  اإلنعاش 
لتشييد  البناء  قصد  أرا�ضي  لحيازة 
السكن  أجل  من  للبيع  عمارات 
بجميع  العقار  لإنعاش  التجارة  أل 

أنواعه.

شراء  بيع  تأجير،  املباني  تقسيم 

الغير  أل  املباشرة  التجهيزات  لتبادل 

املباشرة لجميع املباني.

100000درهم   : الشركة  رأسمال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

 1000 اهموش  ابراهيم  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر اإلجتماعي : 54 زنقة تنسيفت 

شقة رقم 1 أكدال الرباط.

التسيير : من طرف السيد ابراهيم 

اهموش.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 N° DU REGISTRE DE رقم 

.COMMERCE 153487

406 P

OMBEC
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

بسال،  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2021، قد تم تأسيس  30 أبريل  يوم 

لالتي  املسؤللية  محدلدة  شركة 

تحمل الخصائص التالية :

. OMBEC SARL  : التسمية

رأسمال الشركة : 100000 درهم 

 100 بثمن  حصة   1000 على  مقسم 

درهم للحصة الواحدة.

الرحمان  عبد  الطاهيري  السيد 

500 حصة.

 500 خديجة  زيان  بن  السيدة 

حصة.

زنقة  مكرر   12  : اإلجتماعي  املقر 

لبنان، رقم 3 حي املحيط الرباط.

الهدف اإلجتماعي :

 اإلنعاش العقاري.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

غير  ملدة  الرحمان  عبد  الطاهيري 

محدلدة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 8 يوم  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

يوليو 2021 تحت رقم 116019.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت رقم 153409.
لإلشارة لالنشر

املسير: الطاهيري عبد الرحمان

407 P

HD PRESS

SARL

رأس املال : 600.000.00 دهم

 CENTRE : املقر اإلجتماعي

 COMMERCIAL LABEL GALLERY,

 LOCAL N°110, ANGLE AVENUE

 MOHAMED VI ET RIF, SOUISSI

RABAT

رقم السجل التجاري : 88497

املحضر  اجتماع  قرار  بموجب 

لاإلستثنائي  السنوي  العادي  العام 

من  املمثل   2021 يونيو   28 بتاريخ 

بالنظر  الدغمي،  مهى  السيدة  طرف 

إلى الوضع املالي للشركة تم الوصول 

رأس  من  باملائة   75 من  خسارة  إلى 

قررت  للقانون  لفقا  لبالتالي  املال 

النشاط  استمرارية  الشركة  مديرة 

في  الحالة  هذه  بتصحيح  لتتعهد 

املواعيد القانوية.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط   كتابة 

 6 بتاريخ   7128 رقم  تحت  بالرباط 

يوليو 2021.

408 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة 5 رقم 6 املحيط الرباط

 O’MED(0شرك

PARAPHARMACIE

 شركة حات مسؤللية محدلدة 

لحات شريك منفرد

رأسمالها : 100.000.00 درهم 

مقرها اإلجتماعي : 38 املنطقة 

الصناعية محل رقم 2 الطابق 

السفلي تامسنة

رقم السجل التجاري : 133697

تأسيس شركة 
 O’MED  : التسمية 

.PARAPHARMACIE

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  لحات  املحددة  املسؤللية 

منفرد.

بوعزة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

نزهة.

الهدف اإلجتماعي :

التجميل  مستحضرات  بيع 

لاملنتجات شبه صيدالنية.

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املنطقة   38  : اإلجتماعي  املقر 

الطابق   2 رقم  محل  الصناعية 

السفلي تامسنة.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

غير  ملدة  نزهة  بوعزة  السيدة  طرف 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بتمارة.

في  التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 

133697 بتاريخ 5 يوليو 2021.

409 P
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة 5 رقم 6 املحيط الرباط

ELAARABY FOOD(0شرك

 شركة حات مسؤللية محدلدة 

لحات شريك منفرد

رأسمالها : 100.000.00 درهم 

مقرها اإلجتماعي : حرف أ شارع 

بورسعيد خرج باب شعفة سانية 

بوشعراء سال

 تأسيس شركة 

.ELAARABY FOOD : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  لحات  محددة  مسؤللية 

منفرد.

نبيل  السيد   : الوحيد  الشريك 

االعرابي.

 الهدف اإلجتماعي :

 االستيراد لالتصدير.

توزيع املنتجات الغذائية.

نقل البضائع

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع  أ  حرف   : اإلجتماعي  املقر 

سانية  شعفة  باب  خارج  بورسعيد 

بوشعراء سال.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

غير  ملدة  االعرابي  نبيل  السيد  طرف 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بسال.

في  التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 

34063 بتاريخ فاتح يوليو 2021.

410 P

مكتب االستشارة

CCM CONSEILS

ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة الطابق االلل شقة رقم 

2 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

 SOUSALIO
SARL AU

إعالن عن الزيادة في رأس مال 
الشركة 

لتغيير مقر الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  مسؤلل  قرر   2021 ماي   28

SOUSALIO SARL AU ش.م.م حات 

الشريك الوحيد ما يلي  :

الذي  الشركة  مال  رأس  في  زيادة 

لتمت  100.000.00درهم  ب  يقدر 

إضافة 1.900.000.00 درهم ليصبح 

2.000.000.00 درهم.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

 24 تجزئة   5 شقة   66 عمارة  التالي 

علي  موالي  شارع   4 سكتور  هكتار 

شريف تمارة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط  

رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.115892

411 P

STE. GFIFTY MARKET
SARL AU

تعديل شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

بتاريخ فاتح يونيو 2021 تقرر ما يلي :

 500 بشنيخة  محمد  السيد  باع 

100درهم  بثمن  إجتماعية  حصة 

للحصة إلى السيدة كريمة شتيوي.

بشنيخة  محمد  السيد  استقالة 

لتعيين  مساعد  مسير  منصب  من 

منصب  في  شتيوي  كريمة  السيدة 

املسير.

شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة  إلى  محدلدة  مسؤللية  حات 
الشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

الواحد.
تحيين القوانين األساسية.

 33801 رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة اإلبتدائية بسال.

باملحكمة     : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بسال بتاريخ 8 يوليو 2021 

تحت رقم 37040.
412 P

 STE. MONDIAPOWER
 SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2021 تم إنشاء شركة حات  31 ماي 
لاحد  شريك  من  محدلدة  مسؤللية 

بالخصائص التالية :
STE.  : التسمية 

.MONDIAPOWER  SARL AU
درهم   100.000.00  : املال  رأس 
بقيمة  حصة   1000 على  مقسمة 

100درهم للحصة .
ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
 ،2 رقم  شقة   56 عمارة  الرلداني 

املحيط الرباط.
هدف املؤسسة : خدمات التركيب 

الكهربائي.
الوحيد  لالشريك  للشركة  املسير 

السيد نورالدين بكري.
 153451 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   7 بتاربخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6563.
413 P

RABAT PATRIMOINE
)تعديل( 

املقر االجتماعي :
زنقة 378 شارع الحسن الثاني 

الشقة رقم 2
سجل تجاري الرباط رقم 133453

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
االستثنائي املتعلق بتاريخ 8 ماي 2021 

 ،RABAT PATRIMOINE للشركة 

تقرر  محدلدة،  املسؤلية  حات  شركة 

ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي إلى العنوان 

لشارع  املرابطين  زنقة  زالية   : التالي  

موالي اسماعيل الرباط.

كتابة  لدى  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
التجاري   السجل  ملصلحة  الضبط 

 8 بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

يوليو2021 تحت رقم 116103 .
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

414 P

تب1ير)حر)ألصل)تجسري
 1 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى    

 MIANDAL 2021،أعطى  يناير  من 

OUCIA SARL AU املسجل بالسجل 

التجاري تحت رقم 60283 باملحكمة 

الحر  التسيير  حق  بالرباط  التجارية 

 30 بعمارة  الكائن  التجاري  ألصل 

العربي  املغرب  شارع   1 رقم  محل 

لفائدة السيد محمد عشوبي لالسيد 

يوسف لعمراني.

لتجديد  قابلة  سنوات   3 ملدة 

تبتدئ من 1 من يناير 2021.

 415 P

كابيطاليا

25،شارع شجرة القدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي الرياض، الرباط 

 CERCLE RH
sarl

تحيين نشاط الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

ماي   4 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021 تمت املصادقة على ما يلي :

تحيين نشاط الشركة.

لبهذا، فقد تم تعديل البند رقم 3 

من القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانـونـي   اإليـداع  تـم   

التجارية بالرباط تحت رقم 116068 

بتاريخ 7 يوليو2021 .

416 P
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 U.C.P GLOBAL

INVESTMENT GROUP
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 45 شارع 

فرنسا، شقة رقم 8 أكدال، الرباط

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

يوليو  فاتح  في  مسجل   ،2021 يوليو 

تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،2021

الخصائص التالية :

 U C P GLOBAL  : التسمية 

.INVESTMENT GROUP SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  لحات  محدلدة  مسؤللية 

.SARLAU لحيد

البنايات،   : االجتماعي  الهدف 

مقالل في البناء.

تجزئ األرا�ضي.

أل  املختلفة  األشغال  في  مقالل 

البناء.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

السنة األللى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.

شارع   45 رقم   : االجتماعي  املقر 

فرنسا، شقة رقم 8 أكدال، الرباط.

محمد  احمد  السيد   : التسيير 

الخير لالخزعلة، ملدة غير محدلدة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

لالباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   8 بتايخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت عدد 116098، السجل 

التجاري رقم 153483.

417 P

AM MOUTACH TRANS

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 18 يونيو 

الخصائص  حات  املسؤللية  محدلدة 

التالية :

 AM شركة   : التسمية 

 MOUTACH TRANS SAL AU

حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

الخصائص التالية :

 AM شركة   : التسمية 

 MOUTACH TRANS SARL AU

حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

الخصائص التالية :

البضائع  لنقل  شركة   : الهدف 

الوطنية لالدللية لحساب الغير.

املقر االجتماعي : الالد ابراهيم رقم 

493 الناظور.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 10.000 إلى  قسمت  درهم   100.000

دراهم   10 فئة  من  اجتماعية  حصة 

كما  لمحررة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي :

 10.000 عموتش  محمد  السيد 

حصة.

املجموع : 10.000 حصة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

من   31 في  لتنتهي  يناير  من  الفاتح 

ديسمبر.

الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 

محمد  السيد  محدلدة  غير  لملدة 

عموتش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 يونيو   18 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 1376.

418 P

HERMOSA CAR
SARL AU

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر 
في الرباط بتاريخ 24 يونيو 2021، قرر 
 HERMOSA الشريك الوحيد لشركة
الوحيد  الشريك  حات  م  م  ش   CAR

ما يلي :
طرف  من  حصة   11000 تفويت 
السيدة نوردين ليلى إلى السيد محمد 

املنتصر.
استقالة السيدة نوردين ليلى من 

منصبها كمسيرة للشركة.
املنتصر  محمد  السيد  تعيين 

كمسير لحيد للشركة.
تعديل املواد 6، 7، 13 من القانون 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوليو   9 بتاريخ   116131 رقم  تحت 

.2021
419 P

CPEP
SARL AU

االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
 2 تم ب  الذي   2021 4 مارس  بتاريخ 

شارع جدة الرباط، تقرر ما يلي :
ألال : إعالن الوفاة

مارسيانو  ميشيل  السيد  لفاة 
فرنسا  في   2020 نوفمبر   18 بتاريخ 
على ضوء الحكم الصادر في 21 يناير 
امللف   ،07/2021 رقم  تحت   2021

رقم 06/26/2020.
إلى  بالكامل  املتوفى  أسهم  تعود 
السيد  زلجة  إليزابيث  دراي  السيدة 
يتم  لبالتالي  مارسيانو،  ميشيل 
تشكل  التي  األسهم  جميع  استالم 
السيدة  يد  في  الشركة  مال  رأس 
الشريكة  تصبح  التي  إليزابيث  دراي 

الوحيدة.
ثانيا : تعيين املسير

يؤكد  االستثنائي  العام  الجمع 
مسيرة  إليزابيث  دراي  السيدة  تعيين 

للشركة لفترة غير محددة.

ثالثا : تعديل غرض الشركة

إليزابيث،  دراي  السيدة  قررت 

غرض  تمديد  الشركة،  مسيرة 

الشركة بالنظام األسا�ضي.

سيكون التعديل عبارة عن تدريب 

في مسح الكميات بالبناء، لتدريب في 

تصميم البناء لآخر للمصممين.

لدى  تم  القانوي  االيداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

8 يوليو 2021 تحت رقم : 116115.

420 P

WAHIB TRAVAUX 
SARL AU

االنحالل املسبق للشركة
الشريك  القرار  محضر  بموجب 

 WAHIB TRAVAUX لشركة  الوحيد 
SARL AU املسجلة بالسجل التجاري 

تحت رقم 64879 لاملنعقد بتاريخ 11 

يونيو 2021 قرر ما يلي :

االنحالل املسبق للشركة ؛

الطويل  لهيب  السيد  تعيين 

جميع  له  ففوضت  التصفية  مأمور 

السلطات للقيام بهذه املهمة تم رسخ 

مقر التصفية النهائية للشركة في 15 
مكرر   13 الرقم  النرجس  مجموعة 

تقدم الرباط.

باملحكمة  القانوي  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021/07/15 تحت الرقم 116075.

421 P

ORFITEC
محاضر االجتماع العام غير العادي

بتاريخ   SSP صك  بموجب 

شركاء  على  أطلق   ،2018 20 فبراير 

 CENTRE AMINA اسم  الشركة 

مال  برأس   DE LANGUES SARL

100.000 درهم مسجل لدى املحكمة 

 25663 التجارية في لجدة تحت رقم 

الكائن في OUJDA6 شارع مهدي ابن  

تومرت اجتمعت في جمعية عامة غير 

األعمال  جدلل  حول  للتدالل  عادية 

على النحو التالي :
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CIN-N°F379095 امينة اليعقوبي 
500 جزئ ؛

CIN-N°F452910 زينب اليعقوبي 

500 جزئ.
هذا ما مجموعه 1000.

عن  تام  توقف   : األعمال  جدلل 
النشاط يتبعه انحالل مبكر ؛

تعيين املصفي ؛
اإليداع لاإلدخال.

القرار األلل :
بين  النظر  لجهات  تبادل  بعد 
أن  لوحظ  الحاضرين  الشركاء 
التوقف التام للنشاط لحل املتوقعة 
مدركا  تكون  أن  بعد  يبررها  ما  لها 
الخسائر  لأن  الصعوبات  لجميع 
إجمالي  استيعابها  تم  التي  التراكمية 
لإليصاالت  الكلي  لالركود  املال  رأس 

حسب املبررا التي قدمتها اإلدارة.
تم تبيني هذا القرار باإلجماع.

القرار الثاني
جميع  في  قدما  امل�ضي  أجل  من 
الجمعية  عينت  اإلجراءات،  هذه 
اليعقوبي زينب  السيدة   العامة 

لهذا  مصفيا   CIN-N°F379095
التعديالت  جميع  لإجراء  الحاضر 
النظام  مواد  جميع  على  الالزمة 
األسا�ضي التي تحكم الشركة الحالية، 

تم تبني هذا القرار باإلجماع.
القرار الثالث

كاملة  صالحيات  االجتماع  يمنح 
الوثيقة  هذه  من  نسخة  لحامل 
اإلجراءات  جميع  الستكمال 
القانون  في  عليها  املنصوص 
اإليداع  تم  بها.  املعمول  لالنصوص 
تحت  التجارية  باملحكمة  القانوني 

الرقم 216 بتاريخ 19 فبراير 2019.
422 P

BARKIZ AUTO
تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة لحات الشريك الواحد

لضع  تم   ،2021 يوليو   6 بتاريخ 
املسؤللية  حات  لشركة  منظم  قانون 
الوحيد  الشريك  لحات  املحدلدة 

لحات املميزات التالية :

حات   BARKIZ AUTO  : التسمية 
الشريك  لحات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.
السياقة،  تعليم  مدرسة   : الهدف 
عامة،  تجارة  لتصدير،  استيراد 
ميكانيك عام، رادياتور، تجارة عامة، 

بيع لشراء قطع الغيار.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
 1000 السعيد  ابريقيز  السيد 

حصة.
املقر االجتماعي : حي االسماعيلية 

شارع الحزام زنقة 5 رقم 20 العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

ابريقيز السعيد ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 يوليو   8 بتاريخ 

.37433
423 P

SAS FRENCH AFRICA
 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
300.000 DIRHAM

 SIEGE SOCIAL : TOUR
 CRYSTAL 1, ETAGE 10 BVD DES

ALMOHADES, CASABLANCA
 REGISTRE DU COMMERCE
 DE CASABLANCA NUMERO

374449
ICE : 001914901000031

نقل املقر
الشريك  قرارات  محضر  بموجب 
تم   ،2021 مارس   31 بتاريخ  الوحيد 

اتخاح القرارات التالية :
للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
 502/501 سويت  التالي  للعنوان 
 ،57 مجمع  تالر،  �ضي  إف  �ضي 
الطابق الخامس، شارع مين ستريت، 
 20250 حسني،  حي  أنفا،  كازا 

الدار البيضاء املغرب.

تعديل متعلق باملادة 3 من النظام 

األسا�ضي.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري للدار البيضاء 2 يوليو 2021 

تحت رقم 785351.

424 P

AGV MOROCCO
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 49 RUE

 AHMED BARAKAT RDC N3

CASABLANCA

 REGISTRE COMMERCE DE

CASABLANCA N°505895

ICE : 002790461000072

تأسيس شركة
منعقد  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2021 يونيو   7 في  بمرجان 

املسؤللية  محدلدة  شركة  تأسيس 

حات شريك لحيد مميزاتها كالتالي :

.AGV MOROCCO : التسمية

: شركة محدلدة املسؤللية  النوع 

حات شريك لحيد.

الشركة  غرض  يتمثل   : الغرض 

باملغرب لفي البلدان األخرى في تقديم 

الخدمات التالية :

الفواكه  لتوزيع  لجني  االنتاج 

لالخضرلات الطازجة.

بيع لتكييف الفواكه لالخضرلات 

الطازجة.

لالنباتات  الشتالت  استيراد 

لتصدير  الزراعية  لاملعذات  لالبذلر 

الفواكه لالخضرلات الطازجة.

العمليات  جميع  عام  لبوجه 

لالعقارية  لالصناعية  التجارية 

املالية،  لالعمليات  املالية  لاأللراق 

يتعلق  تدريبي  نشاط  أي  لكذلك 

بشكل مباشر أل غير مباشر أل مفيد 

لهذا الغرض أل من املحتمل أن يسهل 

تحقيقه.

رأس مال الشركة : يتم تعيين رأس 

إلى  مقسم  درهم   10.000 في  املال 

بقيمة اسمية  100 حصة اجتماعية 

مستخلصة  للواحدة  درهم   100 من 

الوحيد  الشريك  طرف  من  بكاملها 

 AGROVISION UK HOLDCO

.LIMITED

مجموع  للشركة  ليدفع  يجلب 

10.000 درهم.
زنقة   49 رقم   : االجتماعي  املقر 

 3 رقم  ار�ضي  طابق  بركات  احمد 

معاريف الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

 AGROVISION : الشريك الوحيد

شركة   UK HOLDCO LIMITED
رأسمال  االنجليزي،  للقانون  تابعة 

استرليني  جنيه   1000 اجتماعي 

بانجلترا  التجاري  بالسجل  مسجلة 

 ،13277573 رقم  تحت  الغال،  لبلد 

بهايلندس  يوجد  االجتماعي  مقرها 

بزينجستك رلد، سيينسرس  هالس، 
 RG7 INT بركشير  ريدينغ  للد، 

طرف  من  لممثلة  املتحدة،  اململكة 

السيد اندرل ستيفن ماكفكرس.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

التجاري للدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 

2021، تحت رقم 505895.

425 P

SOFRAN CONSEIL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع  قد  بتمارة   ،2021 28 يونيو 

تحمل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالة :

 SOFRAN CONSEIL  : التسمية 

.SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤللية محدلدة لشخص لاحد.

الهدف االجتماعي :

املسوحات   : الدراسة  مكتب 

لالبحوث.
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االستشارات اإلدارية.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل  التالي :

الصديق رشيد 100.000 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة،  كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األللى  السنة  عدا 

التسجيل.

 1 1 الشقة  املقر االجتماعي : رقم 

الطابق األلل حي الفردلس مسيرة 1، 

تمارة.

املسير : لحسن بلكو.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133727

426 P

STE OULHABRIQ
SARL AU

رأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 13 عمارة رقم 

254 حي الفتح حي رياض الرباط

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

أبريل   19 بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

2021، املسجلة في الرباط بتاريخ 26 

أبريل 2021، تقرر ما يلي :

 OULHABIQ شركة  انحالل 

.SARL AU

لالحاج  خالد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

 13 رقم  في  التصفية  مقر  تثبيت 

الفتح حي رياض  254 حي  عمارة رقم 

الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   31 بتاريخ 

.5523

427 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

TEL : 0661220099/0537378781
FAX : 0537903926

KENITRA

STE DURATION  TRANS
SARL AU

املقر االجتماعي : تجزئة شعبان 2 
إقامة النور، رقم 861 الشقة رقم 

25 العرائش
بمقت�ضى القرار االستثنائي للشريك 
DURATION شركة  في   الوحيد 

الشريك  حات  م  م  ح  ش   TRANS
بتاريخ  بالعرائش  املنعقد  الوحيد، 

فاتح يوليو 2021، تقرر ما يلي :
تعديل نشاط نقل املوظفين الذي 
الضريبة  تسجيل  شهادة  في  يظهر 
الضريبي  الجدلل  تحت  املهنية 
املوظفين  نقل  بالنشاط   53504635

لحساب الغير.
للشركة  الرئي�ضي  النشاط  تغيير 
لحساب  البضائع  نقل  أصبح  الذي 
نقل   : الثانوي  لالنشاط  الغير 

املوظفين لحساب الغير.
النظام  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�ضي.
تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  املحضر 
 ،2021 يوليو   8 بتاريخ  بالعرائش 
بملف   ،635/2021 رقم  تحت 

السجل التجاري رقم 6195.
428 P

جبت)تر فل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

راسمالها : 100.000 درهم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ 4 يونيو 2021، تقرر ما يلي :
للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير  تم 
 2 1 حي منصور  من تمارة مكازة رقم 
رقم 79 زنقة ابي مو�ضى االشعري حي 
الطابق  الرباط  إلى  الذهبي  منصور 
قاديري  طيب  زنقة   22 رقم  األر�ضي 

حي الليمون.
القانون  من   5 البند  تغيير  تم 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 127629.
429 P

LBA CAR(0شرك
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 486 شارع 
كناري املنزه يعقوب املنصور الرباط

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
 ،2021 يوليو   3 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :
الكتاني  حمزة  السيد  تفويت 
في  يملكها  التي  الحصص  لنصف 

الشركة للسيد خالد شناح.
السيد  للشركة  آخر  مسير  تعيين 

خالد شناح.
تغير الشكل القانوني للشركة من 
املحدلدة  مسؤللية  حات  الشركة 
حات  الشركة  إلى  لاحد  بشريك 

مسؤللية محدلدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 116099.
429P مكرر

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0640109989

STE TIRINGA TRAV
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   -  1
 2021 يونيو   17 بتاريخ  تايمة  بالالد 
لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع  تم 
حات املسؤللية املحدلدة لالتي تكمن 

مميزاتها فيما يلي :
  STE TIRINGA TRAV  : التسمية 

.S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أل  الخاص  لحسابها  سواء 
أخرى  دللة  أي  لفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
- أشغال البناء.

- االشغال املختلفة.
زنقة  الكر�ضي  حي   : الشركة  مقر 
التعالن رقم 24 الالد تايمة تارلدانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 
 100.000 درهم  االف  مائة  الشركة 
مقسم إلى الف حصة حات مائة 100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة 
لمخصصة  كليا  القيمة  لمدفوعة 

للشركاء : 
السيد ترينكا حسن 1000 حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
لتنتهي في 31 ديسمبر.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
ترينكا حسن ملدة غير محدلدة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتارلدانت اإلبتدائية  باملحكمة   الضبط 

عدد  تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ 
بالسجل  لاملسجلة   941/2021

التجاري تحت رقم 7807.
للخالصة لالبيان

املسير
430 P

 STE ZADOD TALHA
SERVICE

S.A.R.L
تأسيس الشركة

- بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   18

حات املميزات التالية : 
 STE«  : االجتماعية  التسمية 

.»ZADOD TALHA SERVICE sarl
الدراسات   : االجتماعي  الهدف 

التقنية للطرقات.
املقر االجتماعي : حي ايت اغيوس، 
بلوك 06، زنقة 12، رقم 46، تكوين، 

اكادير.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.
التسيير : تم تعين السيد زضوض 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  محند 

محدلدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
باكادير بــتاريخ فاتح يوليو 2021 تحت 

رقم 100564.
431 P

 SOCIETE ZIAD ET JAD
SERVICES

SARL AU
CONSTITUTION

رأسمالها 000 100 درهم.
املقر االجتماعي دلار البنالر الركادة 

تيزنيت
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات شريك لحيد
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  إنجاز  تم   2021 يناير   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة حات املواصفات التالية : 
 SOCIETE ZIAD ET  : التسمية 

.JAD SERVICES
غرض الشركة : اصالح السيارات.

التي  العمليات  كل  انجاز  لعموما 
مباشرة  غير  أل  مباشرة  عالقة  لها 
شانها  من  لالتي  املذكورة  بالعمليات 

أن تساهم في تنمية الشركة.
 99 ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 
في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري. 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم لفائدة : 
 1000 بنتزرلت  طارق   : السيدة 

حصة. 
بنتزرلت  طارق  السيد  تعيين  تم 
كامل  تحملها  مع  للشركة  كمسيرة 
الصالحيات حسب القانون األسا�ضي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  انجاز  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ 17 فبراير 2021 تحت 

رقم 65/2021.
432 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE EURO RAPIDE
LOGISTICS SARL

بمقت�ضى القانون األسا�ضي بتاريخ 
شركة  تأسيس  2021،تم  يونيو   23
باملواصفات  املسؤللية  محدلدة 

التالية :
 STE EURO RAPIDE  : التسمية 

.LOGISTICS SARL
محليا  البضائع  نقل   : الهدف 

لدلليا لصالح الغير. 
إقامة   4 شقة   : االجتماعي  املقر 
الصباح املجموعة السكنية 9 عمارة 

س حي ادرار تيكيوين اكادير. 
ا ابتدءا من تاريخ  99 سنة   : املدة 

التأسيس.
رأسمالها : 100.000 درهم.

التسيير : للسيد الحسن جواد. 
اإلمضاء : للسيد الحسن جواد. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   
التجارية أكادير بتاريخ 2 يوليو 2021 

تحت رقم100805.
433 P

 APPOLO WEB(0شرك
SERVICE

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   8
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

حات املميزات التالية : 
 APPOLO WEB  : االسم 

.SERVICES
شركة   C/O  : االجتماعي  املقر 
اإلمام  زنقة   18 رقم   RACWELL

الشافعي حي القدس أكادير.  
انشاء  شركة   : االجتماعي  الهدف 

املواقع. 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000 إلى 

للحصةالواحدة.
املسير : السيد زكرياء فتاش.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 
التجارية بأكادير : 48061.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   100540 عدد  تحت  بأكادير 

30 يونيو 2021.
املسير

434 P

  BELDI FRESH SARL(0شرك
تأسيس 

محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   10 بتاريخ  بأكادير 
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 
حات  املسؤللية  محدلدة  لشركة 

الخصائص التالية : 
 STE BELDI FRESH  : التسمية 

.SARL
الهدف : استراد لتصدير الفواكه 

لالخضر. 
 BAT 24  : االجتماعي  املقر 
 RESIDENCE BAYTI SAKANE
 HAY MOHAMMADI AGADIR

.C/O NR
رأسمال الشركة : حدد الرأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  االجتماعي 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
من فئة 100 درهم للواحدة في ملك : 
حصة   990  :   MDC LUX شركة 

اجتماعية.
 10 ميكايل سيهان  السيد سيليبي 

حصة اجتماعية.
املدة : 99 سنة. 

التسيير : سيليبي ميكايل سيهان.
يناير   01 : من  السنة االجتماعية 

إلى 31 ديسمبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 : رقم  تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ 

.100879
435 P

STE BIGRAF TRAD
S.A.R.L

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

أبريل   21 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

حات  شركة  تأسيس  تم   2021

بالخصائص  محدلدة  مسؤللية 

التالية : 

 STE BIGRAF TRAD  : االسم 

.S.A.R.L

الهدف : 

- استيراد لتصدير كافة املنتجات 

الزراعية لاملعذات الزراعية.

لتغليف  لتعبئة  خدمة  تقديم   -

الفواكه لالخضرلات.
 100.000  : املجموعة  رأسمال 

درهم.

محمد  السيد   : لالتوقيع  التسيير 
رافع لحسن بيغرمان.

الثاني  الطابق  االجتماعي  املقر 

الشتوكة  بيبي  سيدي  امالل,  تجزئة 

ايت باها. 

املدة : 99 سنة.

غرفة  إلى  القانوني  اإليداع  تم 

السجل االتجاري باملحكمة االبتدائية 

تحت   2021 ماي   19 بتاريخ  انزكان 
رقم 1122.

436 P

SOCIETE BN PRIMEUR
 SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
رأسمالها 100.000 درهم

منطقة ضم األرا�ضي لالسقي 

لسوس ماسة قسم تين ابراهيم ج.ق 

بلفاع اقليم اشتوكة ايت باها

 23 785 س.ت

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ ببلفاع 

في 24 يونيو 2021 تم تأسيس شركة 

حات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

الخصائص اآلتية.

 SOCIETE BN  : التسمية 

.PRIMEUR SARL
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الهدف : 

الضيعات  تسيير  في  مقالل 

لاملناطق  املزارع  إدارة  الفالحية، 

الفالحية  املواد  تصدير  الزراعية، 

تصبير،  إنتاج،  لالخضر،  لالفواكه 

استيراد، تصدير، شراء، بيع لتسويق 

املنتجات الفالحية في املغرب لالخارج، 

جميع  تسويق  لالتصدير،  االستيراد 
البذلر  استيراد  الزراعية،  املعذات 

لالتصدير،  االستيراد  لالنباتات، 

تأجير  الزراعية،  األرا�ضي  استئجار 

املعذات لاآلالت الزراعية.

ضم  منطقة   : االجتماعي  املقر 

األرا�ضي لالسقي لسوس ماسة قسم 

تين ابراهيم ج.ق بلفاع اقليم اشتوكة 

ايت باها.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

 الرأسمال : 100.000 درهم مقسم

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم.

 1 من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

يوليو إلى 30 يونيو من كل سنة.
بمقت�ضى الفصل 33 من القانون 

األسا�ضي للشركة تم تعيين كمسيرين 

للشركة ملدة غير محدلدة : 

السيد الحسين نجيفي.

السيد عمر بويوسفي.

لالتقيد  القانوني  اإليداع  تم 

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية

إلنزكان يوم 2 يوليو 2021 تحت عدد 

1499 ل23785.

437 P

KENZA DECO(0شرك
شركة حات املسؤللية املحددة

 بمقت�ضى القانون األسا�ضي للشركة
تقرر   2021 يونيو   11 بتاريخ  املؤرخ 

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

املحددة :

.KENZA DECO : املسماة
 رأسمالها : 100.000 درهم.

الهدف االجتماعي : 

بيع لشراء في العقارات.

 بناء لتجهيز املباني العقارية.

املقر االجتماعي : 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري. 
رأسمال الشركة مقسم كما يلي : 

طارق الحا�ضي : 500 حصة.
 هنون خديجة : 500 حصة.

السيد  طرف  من   : الشركة  تسير 
طارق الحا�ضي بصفته املسير الوحيد 

لشركة ملدة غير محدلدة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير لتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
يونيو   29 بتاريخ  بأنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1470.
438 P

»Sté »L3H
 SARL

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم   2021 يونيو   15 بتاريخ 
حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

املميزات التالية : 
التسمية : شركة« » L3H ش.م.م.

الهدف : أشغال مختلفة أل أشغال 
البناء - مكتب دراسات.

أغبالو  دلار   : االجتماعي  املقر 
سيدي لساي اشتوكة أيت باها. 

املدة : 99 سنة.
 100.000  : االجتماعي  املال  رأس 
1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزأ 

100 درهم للحصة الواحدة.
التسيير :

-حسناء الكرد.
 -نادية ازاي.

 -صالح الدين ايت احساين.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
في  يناير لتنتهي  االجتماعية من فاتح 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  لتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
تحت بإنزكان  اإلبتدائية   املحكمة 

رقم  التجاري  لالسجل   1494 رقم 
23779 بتاريخ فاتح يوليو 2021.

من اجل النسخة لالبيان

439 P

STE NOZOH BUB(0شرك
 SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   12
حات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

املميزات التالية : 
STE NOZOH BUB   :  التسمية 

.SARL A.U
 RC الطابق   : االجتماعي  املقر 
 - الشيخ محمد لغظف  2 حي  الزنقة 

طانطان
 الرأسمال : 100.000 درهم مقسمة
على 1000 حصة من فئة 100 دراهم.

لاالستشارات  البرمجة   : الهدف 
املعلومات  تكنولوجيا  لأنشطة 

األخرى.
 الشركاء : سميرة حوماني،مغربية، 
 ،1989 فبراير   18 بتاريخ  مزدادة 

.JF43021 ب.ت. ل رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.
حاليا  الشركة  تسير    : التسيير  
غير  ملدة  حوماني  سميرة  طرف  من 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
ماي   27 بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5813.
440 P

CONSTITUTION DE SOCIETE

 SOCIETE EXPLOITATION
 D’ELEVAGE BOVIN

 AMGOUL
 SARL

تأسيس شركة
I - بناء على عقد عرفي بتاريخ 9 يونيو 
األساسية  القوانين  لضع  تم   ،2021
محدلدة  املسؤللية  حات  لشركة 
EXPLOITATION D’ELEVAGE« 
 BOVIN AMGOUL« حات الخصائص

التالية : 
في  الشركة  هدف   : الهدف   -  1

املغرب كما في الخارج هو : 
مربي األبقار.

املختلفة  األشغال  في  مقالل 

لالبناء.

دلار   : االجتماعي  املقر   -  2

أكاديرلمان أداي كلميم.

3 - املدة : 99 سنة

4 - الرأسمال : حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

لهي في نصيب : 

حصة   500 مرابط  هللا  عبد 

اجتماعية.

حصة   500 زركان  لحسن 

اجتماعية.

: تسير الشركة لملدة  التسيير   -  5

عبد  السيد  طرف  من  محدلدة  غير 

هللا مرابط.

السجل  في  التسجيل  تم   -  II

كلميم  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم  تحت   2021 يونيو   24 بتاريخ 

 .3567

441 P

STE G.C.M CASH
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   15

التأسي�ضي لشركة محدلدة املسؤللية 

تحمل الخصائص التالية : 

 STE» G.C.M  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

.CASH« SARL AU

املسؤللية  حات  شركة   : الشكل 

املحدلدة حات الشريك الوحيد.

األموال  تحويل   : الـمـوضـــــوع 

استخالص الفواتير لتحويل العملة.

ايت  دلار   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

اقليم  املهادي  جماعة  املهدي  سعيد 

تارلدانت.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
 100.000  : الشركـــة  رأسمـــال 

درهم.

شعرة  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

الوطنية. البطاقة  رقم  املحجوب 

. JC291160
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فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة   

يناير إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد   

في  بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة 

 7897 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ فاتح يوليو 2021.

442 P

 GOOD TRUST(0شرك

EXPORT
ش.م.م 

رأسمالها : 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي : زنقة 502

رقم 28 حي البحارة أكاد ي رقم دار 

ايت سايح جماعة لاد الصافي ايت 

باها بيوكرا 

 MAG N 12 DOUAR AIT

 ESSAYEH COMMUNE RURALE

 WADI SAFA PROVINCE AIT

BAHA

تأسيس شركة
تم  محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1

املسؤللية  محدلدة  شركة  تأسيس 

حات املميزات التالية : 

 GOOD TRUST التسمية : شركة

EXPORT ش.م.م. 

الهد ف : التصدير لاالصطراد.

دار  رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

ايت  الصافي  لاد  جماعة  سايح  ايت 

باها بيوكرا.

 100.000  : االجتماعي  املال  رأس 

1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزأ 

100 درهم للحصة.

التسيير : تعيين السيد كوتو خالد 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة. 

لهذا  القانوني  اإليداع  لتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

تحت بانزكان  االبتدائية   املحكمة 

رقم 423 التجاري رقم 18037 بتاريخ 

6 مارس 2019.
من اجل النسخة لالبيان

 443 P

 »HMOUTI TRANS«
رأسمالهـا 000 100 درهـم

مقـرهـا االجتماعي : زنقة رقم 02 - 
رقم -01 حي لشالي 2 -بيوكرى عمالة 

شتوكة أيت باها
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة 
بمقت�ضى عقد عرفي حرر ببيوكرى 
تأسيس  تم   2021 يونيو   15 بتاريخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

باملواصفات التاليـة : 
 HMOUTI TRANS  : التسمـيـة 

.SARL
حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤللية محدلدة حات شريك لحيد. 

 الشركة غرض : النقل الطرقي.
حدد   : االجتماعي  املال  الرأس 
 100.000 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1000 على  موزع  لهو  درهم، 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 
للسيد  كلها  ممنوحة  للواحدة، 

مصطفى الحميدي.
 -  02 : شارع رقم  املـقـر االجتماعي 
رقم -01 حي لشالي 2 -بيوكرى عمالة 

شتوكة أيت باها.
املــدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة. 
لملدة  التسيير  أسند   : التسيـيـر 
مصطفى  السيد  إلى  محددة  غير 

الحميدي.
تم اإليـداع القـانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ إلنزكان  االبتدائية   للمحكمة 

 1503 رقم  تحت   2021 يوليو   2
)سجل تجاري عدد : 23787).

ملخـص لغايـة النشـر

444 P

مكتب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقالمة بايت 

ملول، 86150، بايت ملول املغرب

SOCIETE GROUPE S3T
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي : دلار 
اخليج جماعة تيكوين بأكادير 

املغرب.
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48105
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
إعداد  تم  ماي2021   03 في  املؤرخ 

حات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
املسؤللية املحدلدة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة. 
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.SOCIETE GROUPE S3T SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

مقاللة للنقل لحساب الغير.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اخليج جماعة تيكوين بأكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقسم كالتالي : 

 500  : الغنيمي  الحق  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الكنالي  عبدهللا  السيد 
حصة بقيمة 100درهم للحصة.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لصفات لمواطن : 

السيد عبد الحق.
السيد عبدهللا الكنالي.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة.

هللا  لعبد  الحق.  عبد  السيد 
الكنالي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو    2 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 100914.
445 P

 BOULANGERIE ET(0شرك
 PATISSERIE PAIN LADUREE

شركة حات مسؤللية محدلدة 
تأســـيــس

 22 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ ب 
شركة  أسست  بأكادير  يونيو2021 

حات مسؤللية محدلدة. 
 BOULANGERIE التسمية : شركة

.ET PATISSERIE PAIN LADUREE
لتقديم  املعجنات  تحويل  الهدف 

الخبز لالحلويات. 
زنقة   38 رقم   : االجتماعي  املقر 

الزهور حي رياض السالم أكادير. 

التقييد  تاريخ  99 سنة من   : املدة 
في السجل التجاري.

قدره  بما  حدد   : الرأسمال 
 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة بين الشركاء كالتالي : 
 400 أسماء  اخوايري  السيدة 

حصة. 
اآلنسة بنصالح إيمان 300 حصة.

 300 نسرين  بنصالح  اآلنسة 
حصة. 

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
اخوايري  السيدة  محدلدة من طرف 

أسماء.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يونيو   30 بتاريخ   100542 تحت رقم 
2021، رقم السجل التجاري 48065.

الستخراج لالذكر
السيدة اخوايري اسماء 

446 P

 SOCIETE ABDOU
MAHARATES

 SARL AU
شارع التقدم، رقم 65، حي 

رابحة،الالد تايمة، تارلدانت 
التأسيس

بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي موقع 
بتارلدانت  لمسجل   2021 يونيو   28
يوم 29 يونيو 2021,تم لضع القانون 
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد،  الشريك  لحات  املحدلدة 

تتوفر على املميزات التالية : 
1 - الشريك الوحيد : 

السيد الخالدي عبد الرحيم.
2 - املوضوع : 

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي : 
لالتكوين  البيداغوجي  التكوين 

املستمر.
لدلرات  املؤتمرات  تنظيم 

للتكوين.
التكوين املنهي.

املواد  مختلف  لتوزيع  لشراء  بيع 
الغذائية....

التجارة بصفة عامة. 
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العمليات  جميع  عامة  لبصفة 
التجارية لالصناعية لاملالية املنقولة 
لالثابتة املرتبطة بشكل مباشر أل غير 

مباشر بموضوع الشركة.
 SOCIETE ABDOU : 3 - التسمية

 MAHARATES SARL AU
4 - املقر االجتماعي : شارع التقدم، 
تايمة،  رابحة،الالد  حي   ،65 رقم 

تارلدانت
سنة  لتسعون  تسعة   : املدة   -  5
في  الشركة  تسجيل  تاريخ  من  ابتداء 

السجل التجاري.
حدد   : الشركة  رأسمال   -  6
درهم   100.000 ب  الشركة  رأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم موزعة على الشكل التالي : 
الرحيم   عبد  الخالدي  السيد 

1000 حصة اجتماعية.
املجموع 1000حصة اجتماعية.

بردلز  السيد  عين   : التسيير   -  7
الوطنية  للبطاقة  الحامل  ابراهيم 
رقم JT 44144 مسيرا لحيدا للشركة 

لد لك ملدة ثالث سنوات.
8 - السنة االجتماعية : تبتدئ من 
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.
 9 - اإليداع القانوني : تم اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة 

30 يونيو 2021 تحت رقم875.
447 P

 STE AIN ALLO SPA(0شرك
 FOR YOU

 SARL
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 ماي    25
املميزات  حات  املسؤللية  محدلدة 

التالية : 
 STE ALLO SPA FOR  : التسمية 

.YOU SARL
املقر االجتماعي : الرقم 176، زنقة 

08، حي الجديد، طانطان.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دراهم.

الحالقة  صالون   : الهدف 

لالتجميل. 

لالأسماء،  كعب   : الشركاء 

21 أغسطس  مغربية، مزدادة بتاريخ 

.EE295511981، ب.ت.ل رقم

مزداد  مغربي،  محمد،  كمكون 

رقم ب.ت.ل   ،1994 يناير   11 بتاريخ 

.SH172002

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف : 

محمد  لكمكون  لالأسماء  كعب 

ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

االبتدائية بطانطان بتاريخ 28  يونيو 

2021 تحت رقم5861.

448 P

 STE ARIJ FAST LANE
SARL

 ICE : 002859736000001

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   10

الخصائص  حات  املسؤللية  محدلدة 

التالية : 

  STE ARIJ FAST LANE : التسمية

.SarL

املقر االجتماعي : رقم 21 بلوك 01 

شارع محمد الخامس ايت ملول.

الهدف : نقل املستخدمين.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيير : زكرياء لهجوج.

املدة : 99 سنة.

السنة املالية : فاتح يناير حتى 31 

ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 1487 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ فاتح يوليو 2021 رقم السجل 

التجاري 23773.

449 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE AZERGUI(0شرك

TRAVAUX SARL

ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   2021 يوليو  فاتح  في 

تحمل  املسؤللية  محدلدة  شركة 

الخصائص التالية : 

1 - التسمية : تحمل الشركة اسم 

 STE AZERGUI TRAVAUX SARL

تحدد   : الشركة  رأسمال   -  2

درهم   100.000 في  الشركة  رأسمال 

 100 بقيمة  حصة   1000 الى  مقسم 

درهم لكل حصة مملوكة ل الحسان 

أزركي JB299494 : 500 حصة

علي بوخ JB406557 : 500 حصة

املقر  تحدد   : االجتماعي  املقر   -  3

االجتماعي للشركة في العنوان : إقامة 

منصف بلفاع.

تعمل   : االجتماعي  الهدف   -  4

البناء  أشغال  مجال  في  الشركة 

لاالشغال املختلفة.

5 -التسيير : تحدد تسيير الشركة 

أزركي الحسان   : السيد  طرف  من 

. JB299494

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

 6 بتاريخ   1523 رقم  تحت  إلنزكان 

يوليو 2021.

450 P

 BATI CONSULT(0شرك
 DESIGN ET

CONSTRUCTION
 ش.م.م 

لبتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   23
التجاري  سجلها  املسؤللية  محدلدة 

رقم 48155 حات املميزات التالية : 
 BATI CONSULT  «  : التسمية 
 »  DESIGN ET CONSTRUCTION

ش.م.م.
املقر االجتماعي : حي توكمان ألرير 

أكادير.
الرأسمال : 100.000 درهم.

الهدف :
متنوعة  إنشاءات  أل  أعمال   -

)مقالل(. 
لتصور  األبعاد  ثالثي  تصميم   -  

ثالثي األبعاد. 
 - إنشاء املباني.

ياسين  لدبان  السيد   : الشركاء 
لالسيد ضيفي عبد الحليم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
ضيفي  لالسيد  ياسين  لدبان  السيد 

عبد الحليم.
اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
أكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ 

.101045
451 P

STE MEGAMOR SERVICES
SARL

مقرها االجتماعي : زنقة 629 رقم 2 
بواركان اكادير
تأسيس شركة

الشريك  قرار  محضر  بمقت�ضى 
2021، تم  املنعقد بتاريخ فاتح أبريل 

االتفاق على ما يلي :
ميغامور  شركة   : التسمية 
 MEGAMOR SERVICE سيرفيس 

ش.م.م..
الهدف : أعمال الطباعة.

املقر االجتماعي : زنقة 629 رقم 2 
بواركان اكادير.
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السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
محفوض بلعرج ملدة غير محدلدة.

 10.000  : االجتماعي  راسمال 
فئة  من  حصة   100 الى  مجزأ  درهم 
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد محفوض بلعرج.
العقد  لهذا  القانوني  االيداع  لتم 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية باكادير بتاريخ 2 يونيو 2021 
التجاري  السجل   ،99954 تحت رقم 

رقم 47689.
452 P

CABINET SABCONSULTING

STE R&B ESTATE
SARL

تأسيس شركة
 7 ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تقرر   ،2021 يونيو 

باملواصفات االتية : 
 STE R&B ESTATE  : التسمية 

.SARL
مسؤللية  حات  شركة   : الشكل 

املحدلدة.
 PIECE N°2,  : االجتماعي  املقر 
 APPT N°1, 1ER ETAGE, IMM

.N°49 HAY HOUDA   AGADIR
راس املال : 17.600.000 درهم

املسير : رشيد بن عبود.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.
الضبط  كاتب  لدى  االيداع  تم 
 5 بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 

يوليو 2021، تحت رقم 100926.
453 P

Ste(AZ-(B(TRANS
 S.A.R.L AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
31 ماي 2021 تم تأسيس شركة حات 

املسؤللية املحدلدة التالية :
 Ste AZ- B TRANS  : التسمية 

.S.A.R.L AU

املستخدمين  نقل   : الهدف 
لحساب الغير. 

: دلار أيت أمغار  املقر االجتماعي 
ألالد دحو أيت ملول.

تاريخ  من  ابتدءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

الشركاء
عبد العزيز بوي : 1000 حصة. 

درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
التسيير :

السيد  طرف  من  الشركة  تسير 
عبد العزيز بوي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.
اإلرباح  من   5% تخصم   : األرباح 

لتكوين االحتياط القانوني.
االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
يونيو   22 بتاريخ   1418 رقم  تحت 

.2021
454 P

 SOCIETE DE TRANSPORT
 PERSONNELS PRIVEE

MAROCAINE
STPPM
تـــأسـيــس

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس  تم  بأكادير   2021 يونيو 
بشريك  املسؤللية  محدلدة  شركة 

لحيد،صفاتها كما يلي : 
 SOCIETE DE  : التسمية 
 TRANSPORT PERSONNELS

.PRIVEE MAROCAINE STPPM
أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى : 
نقل املستخدمين.

طاقم الخدمة.
 2 رقم  املحل   : االجتماعي  املقر 
الطابق األر�ضي رقم 19 شارع فرحات 

حشاد حي القدس اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للواحدة.

 1000 زكراني  الدين  السيدصالح 

حصة.

الدين  صالح  السيد   : التسيير 

جميع  على  التوقيع  لكذلك  زكراني، 

ملدة  لحلك  لاالدارية  البنكية  الوثائق 

غير محدلدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ألكادير بتاريخ 6 يوليو 2021 

السجل  لرقم   101046 رقم  تحت 

التجاري 48157.

455 P

 STE SODINFA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى القانون األسا�ضي املؤرخ 

بتاريخ 4 ماي 2021 تم تأسيس شركة 

الشريك  حات  املسؤللية  محدلدة 

SODINFA حات الخصائص  الوحيد 

التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو :

االشغال املختلفة لالبناء.

مقالل في تدبير االشغال الفالحية.

الحسن  شارع   : االجتماعي  املقر 

الثاني طريق طاطا تغجيجت كلميم.

املدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : الراسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 

محمد  السيد   : نصيب  في  لهي 

بيشرادن 1000 حصة اجتماعية.

التسيير : تسير الشركة لملدة غير  

محمد  السيد  طرف  من  محدلدة 

بيشرادن.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021، تحت رقم 203/2021.

456 P

STE  FIGHTNESS STUDIO
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو   17
املسؤللية   محدلدة  لشركة  األسا�ضي 
املواصفات  حات  لحيد   بشريك 

التالية :
 FIGHTNESS  : التسمية 

.STUDIO
استغالل   : االجتماعي  الهدف 

قاعة للرياضة.
عمارة   32 رقم   : االجتماعي  املقر 

تينمل شارع الجيش امللكي أكادير.
 10.000  : االجتماعي  الراسمال 
100 حصة من فئة  درهم مقسم الى 

100 درهم.
املدة االجتماعية : 99 سنة.

كمسير  تعيين  تم   : تسيير 
 FONTANAROSA السيد  للشركة 

.DOMINIQUE FRANCOIS
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 5 بتاريخ  الكادير  التجارية  باملحكمة 

يوليو 2021، تحت رقم 100925.
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 
باملحكمة التجارية الكادير تحت رقم 

.48115
457 P

STE Z.E.A
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : BLOC B N°168 CITE EL

HOUDA AGADIR
تأسيس شركة

بتاريخ  مبرم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   ،2021 يونيو   7
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة مميزاتها كالتالي :
التسمية : Z.E.A ش.م.م.

استغالل   : االجتماعي  الهدف 
االرا�ضي الغراض فالحية.

حفر االبار.
القيام باشغال متعددة.

رقم  ب  بلوك   : االجتماعي  املقر 
168 حي الهدى اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تأسيسها.
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درهم   100.000  : الراسمال 
ليتكون من 1000 حصة من فئة 100 

درهم مدفوعة بكاملها من طرف :
 300  .... الدين  السيد زضاكي نور 

حصة.
 700  ... ابراهيم  زضاكي  السيد 

حصة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد زضاكي ابراهيم ملدة غير 

محدلدة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 
الدين  نور  زضاكي  للسيدين  املنفرد 

لزضاكي ابراهيم.
السنة الحسابية : تبتدئ من فاتح 
30 سبتمبر من كل  اكتوبر لتنتهي في 

سنة.
بامللف  القانوني  االيداع  تم 
للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة 
يوليو   2 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021، تحت رقم 100916.
لدى  التجاري  التسجيل  تم 
 2 بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

يوليو 2021، تحت رقم 48109.
458 P

شرك0)أليبن1غ2س)سسرل
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
أبريل   13 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
حات  شركة  تأسيس  تم   2021
بالخصائص  املحدلدة  املسؤللية 

التالية :
االسم : أليبنيغوس سارل.

البرامج  تطوير   : الهدف 
لالتطبيقات املخصصة.

 100.000  : املجموعة  راسمال 
درهم.

املسير : محمد حدان.
املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : رقم 69 حي الفرح 
ايت ملول.

باملجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بانزكان  باملحكمة  التجاري  بالسجل 
يوليو   2 بتاريخ   1501 رقم  تحت 

.2021
459 P

شرك0)ف-)ر-)إ)إ كترل)
شركة محدلدة املسؤللية بشريك 

لحيد 

في  بناء على سند عرفي محرر   -  1

تأسيس  تم  بإنزكان،   2021 ماي   26

بشريك  املسؤللية  محدلدة  شركة 

لحيد حسب البيانات التالية : 

إ  ر-  ف-  شركة   «  : التـسميــة 

املسؤللية  محدلدة  شركة  إلكترل« 

بشريك لحيد.

لشراء  بيع   -  : الشـركـــة  أهــداف 

اإللكترل-  اآلالت  املنزلية،  التجهيزات 

منزلية لالتجهيزات اإللكترلنية.
10 زنقة  املقـر االجـتمــاعـي : الرقم 

323 حي مسدلرة إنزكان.

 املدة : 99 سنة.

املشارك  ساهم   : املســاهمــة 

كرأسمال  درهم   10.000 قدره  بما 

الشركة مقسم إلى 100 حصة بقيمة 

100 درهم لكل حصة في ملكية : 

 : محمد  بن  تباعي  خليل  السيد   

100 حصة.

اإلدارة : يسير الشركة السيد خليل 

تباعي بن محمد ملدة غير محدلدة.

مــن  تبتدئ   : االجتمــاعيـة  السنـة 

فاتــح ينايــر لتنتهــي فــي 31 ديسمبر.

اإليــداع  تــم  لــقـد   : اإليــداع   -  2

باملحكمـة  الضبـط  بكتابــة  القانونــي 

 1435 رقم  تحــت  بإنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 23 يونيو 2021.
الخــالصـــــــة لالبــيــــــان

460 P

»TEA SOLUTION«(0شرك
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   21

املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

حات املميزات التالية : 

 .»TEA SOLUTION « : االسم

املقر االجتماعي : العمران ب عمارة 

ج شقة رقم 429 حي الهدى أكادير.

الهدف االجتماعي : شركة أشغال 

الكهرباء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000 إلى 

للحصةالواحدة.
لبنسالم  ناغم  اسماء   : املسيرتان 

نادية.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكادير : 48063.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   100541 عدد  تحت  بأكادير 

30 يونيو 2021.
املسير

461 P

 MOTIVA CONSEIL 
 S.A.R.L 

 تأسيس شرکة
تأسيس  تم  عرفي  بموجب  عقد 
املحدلدة  حات   املسؤللية  شركة 

لمميزاتها كالتالي : 
 MOTIVA CONSEIL  :  التسمية 

ش.م.م.
اإلدارية  االستشارات   :  الهدف 

لالتسويق لخدمات اإلنترنت.
المقر االجتماعي : شقة 472 عمارة 
بنسركال   2 الخير  طريق  اقامة   19

أكادير.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة. 
التسيير : تسير الشركة حاليا من 
طرف السيد الطالبي يوسف ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
31 ديسمبر من  فاتح يناير لتنتهى في 

كل سنة.
تقيدها  تاريخ  من  سنة   99  : املدة 

بالسجل التجاري. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
يونيو   29 بتاريخ   100530 تحت رقم 

.2021
462 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97، 1ER ETAGE، AVENUE

 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E- mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

N A S INTERNATIONAL
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى   
لالدي   2021 يونيو   15 في  املنعقد 
حات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤللية محدلدة مميزاتها كالتالي : 
N A S INTERNATIONAL : اال سم

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 
محدلدة.

الرأسمال : 100.000 درهم.
املنتجات  تصدير   : الهدف 

الفالحية.
 12 رقم  االلل  الطابق   : العنوان   

بلوك د تجزئة اركانة ايت ملول.
فاتح  من  لتبدأ   : املالية  السنة   

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد درليش ايوب. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 يوليو   6 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1525. 
463 P

IHADDADEN TRANS
تأسيس

 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قوانين  حررت  ببيوكرى   2021 مارس 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

شريك لحيد خصائصها كالتالي : 
ترنس  احدادن   : االسـم   -

 .IHADDADEN TRANS
على  األمتعة  نقل   : األهداف   -
الوطني  النقل   / الدللي  املستوى 

لالدللي للبضائع لحساب الغير.
انزاض  دلار   : االجتماعي  املقر 

جماعة تسكدلت اشتوكة ايت باها.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم. 
السيد  تكليف  تم   : التسيير 
ابراهيم اليزيد كمسير لحيد للشركة 

ملدة غير محدلدة.
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اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 
 5 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

أبريل 2021 تحت رقم 805.
464 P

KARAMOHO 
شركة حات مسؤللية محدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي حي عين 
العصيد ألالد برحيل تارلدانت

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤللية محدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء 

.KARAMOHO
غرض الشركة بإيجاز :

- تاجر في الدلاجن بالجملة.
الغذائية  الزيوت  في  تاجر   -

الطبيعية )اركان.الزيتون(.
عين  حي  االجتماعي  املقر  عنوان 

العصيد ألالد برحيل تارلدانت.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي : 
700 حصة   : السيد حميد الخنج 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة رقية بونعيم : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء : 
السيد حميد الخنج.

السيدة رقية بونعيم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة : 
السيد حميد الخنج.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارلدانت بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 855.
465 P

 LAVE-(LINGE(RAPIDE(0شرك

SOULY
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لاحد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 329، تمديد 

تيليال، تيكوين، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 6 ماي 

التأسي�ضي  القانون  لضع  تم   2021

حات  املسؤللية  محدلدة  لشركة 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشخص 

التالية : 

 LAVE- شركة   : الـتـسـميـــــــــــــــة   -

 LINGE RAPIDE SOULY »SARL«

.(AU

: شركة حات املسؤللية  - الشكل   

املحدلدة حات الشخص الوحيد.

- الـمـوضـــــوع :

- الغسل السريع للمالبس.

العمليات  جميع  عامة  بصفة   -  

غير  أل  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
 ،329 رقم   : اإلجـتـماعــي  الـمـقر   -

تمديد تيليال، تيكوين، أكادير.

ابتداء  99 سنة   : مــــــدة الشركــــــة   -

من يوم تأسيسها. 
 100.000  : الشركـــة  رأسمـــال   -

من  حصة   1.000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم.

السيدة   : لمساهمتهم  الشركاء   -

درهم   100.000 حبيبة  الكمري 

مقابل 1.000 حصة.

- األربـــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة %5 

من األرباح لالحتياط القانوني لالباقي 

سواء يوزع أل ينقل.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   -

طرف السيدة الكمري حبيبة.

حق  أعطي   : اإلمضاء  حق   -

اإلمضاء للسيدة الكمري حبيبة.

فاتح  من   : اإلجتمـاعيـة  السنـــة   -

يناير إلى 31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   
بتاريخ بأكادير  التجارية   املحكمة 
06 يوليو 2021 تحت رقم 101036.

للخالصة البيان
املسيـــرة الوحـيـدة 

466 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE DIWAN SECURITE ET
SERVICE

بمقت�ضى القانون األسا�ضي بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   ،  2021 يونيو   10
باملواصفات  املسؤللية  محدلدة 

: 
ُ
التالية

التسمية : شركة ديوان سيكوريتي 
 STE DIWAN سيرفيس  إي 

. SECURITE ET SERVICE
الهدف : شركة للحراسة.

املقر االجتماعي : اكادير باي عمارة 
 405 رقم  الرابع  الطابق  ا  بلوك 

تكنوبول اكادير.
ا ابتدءا من تاريخ  99 سنة   : املدة 

التأسيس.
رأسمالها : 100.000 درهم

التسيير : للسيد هشام زهري. 
اإلمضاء : للسيد هشام زهري. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية ألكادير بتاريخ 2 يوليو 2021 
تحت رقم 100817 السجل التجاري 

رقم 48099.
467 P

.ELIEF SERVICES S.A.R.L
املقر االجتماعي : 204س بيرانزران 

تكوين اكادير
انشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�ضى    
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

حات املميزات التالية :

 ELIEF SERVICES  : االسم 

  .S.A.R.L

- هدف الشركة :

- اشغال البناء لاالشغال املختلفة 

- املدة محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد  الراسمال   -

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها كمايلي : 

للسيد يوسف باكيري 50 حصة.

ل للسيد علي خراز 50 حصة.

علي  السيد  تعيين  تم   : التسيير   -

خراز كمسير للشركة ملدة غير محدلدة 
مع إعطائه صالحية اإلمضاء اإلداري 

لالبنكي منفردا.

لتكوين  اقتطاع 5%  يتم  األرباح   -

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  تحت  باكادير  التجارية  املحكمة 

100715 بتاريخ 2 يوليو 2021.
للخالصة لالتذكير

 قبال حسن

468 P

ELITE ENGINE ET NEGOCE
تأسيس شركة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القوانين  لضع  تم   2021 يونيو   19

األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية : 

 ELITE ENGINE ET التسمية   -

.NEGOCE

شركة   : القانوني  الشكل   -  

محدلدة املسؤللية. 

ال  املتنوعة  /األعمال   : الهدف   -  

البناء / اعمال التهيئة لكراء االليات. 

 - املقر االجتماعي : حي صفصاف 

الكردان الالد تايمة. 

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال   -

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
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- السيد احمد اهشو 950 حصة.
 50 بنان  املنعم  عبد  السيد   -

حصة. 
- التسيير : عين احمد اهشو لعبد 
املنعم بنان مسيران للشركة ملدة غير 

محددة.
- املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2021 يوليو   2 بتاريخ  بتارلدانت 

تحت رقم 901.
املسير

469 P

EQUI SOUSS 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد.
لعنوان مقرها االجتماعي دلار بن 

السيفر جماعة سيدي دحمان 
افريجة تارلدانت.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EQUI تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.SOUSS
غرض الشركة بإيجاز :

لاالشغال  البناء  في  مقالل   -
املختلفة.

- تاجر في مواد البناء بالتقسيط.
- نقل البضائع لحساب الغير.

بن  دلار  االجتماعي  املقر  عنوان 
دحمان  سيدي  جماعة  السيفر 

افريجة تارلدانت.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي : 

: اكجضاض  املصطفى   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء : 
اكجضاض  املصطفى  السيد 
ايعزة  ايت  الدشر  دلار   : عنوانه 

تارلدانت املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لمواطن مسيري الشركة : 
اكجضاض  املصطفى  السيد 
ايعزة  ايت  الدشر  دلار   : عنوانه 

تارلدانت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارلدانت بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم877.
470 P

»ESPRIT QUALITY«(0شرك
ش.م.م.

 حات شريك لحيد
التأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
إنجاز  تم  بأكادير،   2021 يونيو   04
حات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
بالخصائص  محدلدة  مسؤللية 

التالية : 
.»ESPRIT QUALITY«  : اإلسم

الهدف : - محلبة، مطعم لمقهى.
مع  لموائدها  املناسبات  تنظيم 

تقديم خدمات التوصيل.
لاآلليات  األدلات  لكراء  بيع   -
للشركة  الرئي�ضي  بالنشاط  املرتبطة 

ال غيره.
لالبيع  عامة  بصفة  املتاجرة   -
أشكالها  بجميع  لالتوزيع  لالشراء 
تجهيزات  أل  سلعة  أل  منتج  ألي 
لآليات لأدلات من أي نوع لمهما كان 

مصدرها أل لجهتها.
لالتجارة  لالتصدير  االستيراد   -
داخل  شركة  أي  لتمثيل  لالوساطة 

املغرب أل خارجه.
لطلبات  لالتقديم  املشاركة   -
العمومية  لالصفقات  العرلض 

لالخاصة.

درهم  ألف  مائة   : الرأسمال 
 1000 الى  مقسم  درهم(   100.000(
للواحدة  درهم   100 قيمتها  حصة 
 : الوحيد  الشريك  بيد  كلها  ممتلكة 

السيد بن يوب هشام.
بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسير  هشام  يوب 
غير محدلدة لهو الوحيد املخول له 

التوقيع باسم الشركة.
رقم  االنوار  حي   : اإلجتماعي  املقر 

72 بنسركال- أكادير.
املدة : 99 سنة ما عدا الحل قبل 

األلان.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
تحت   2021 يوليو  فاتح  يوم  بأكادير 

رقم 48073.
471 P

CALL.OF TRANS
ش.م.م.

تأسيس الشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
الشركة  تأسيس  تم   2021 يونيو   09

حات املميزات التالية : 
 CALL.OF : التسمية االجتماعية 

TRANS ش.م.م
الخدمات.   : االجتماعي  الهدف   

املساندة للنقل. 
928 زنقة  املقر االجتماعي : شارع 

حي رشاد رقم 10 أيت ملول.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مجزأة الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.
هومو  يونس  تعين  تم   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غيرمحدلدة
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
األللى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بإنزكان بــتاريخ 23 يونيو 2021 تحت 

رقم 27102.
472 P

 STE COMPAGNIE
 DES ESCOUADES DE
SOLIDARTIE S.N.C

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 ماي   21

التضامن حات املميزات التالية : 
 STE COMPAGNIE   : التسمية  
 DES ESCOUADES DE

.SOLIDARTIE S.N.C
الزالية  حي   : االجتماعي  املقر 

التجانية، اسا
الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 

على 100 حصة من فئة 100 درهم.
الهدف  : اعمال مختلفة لاشغال 

البناء.
الشركاء :  

- السيد علي يابسة، مزداد بتاريخ 
الزاك.  اسا  باسا،   1990 ديسمبر    4
الوطنية  التعريف  لبطاقة  لالحامل 

رقم JZ7713 )50 حصة(
مزداد  العي�ضي،  عالي  السيد   -
اسا  باسا،   1991 يناير   17 بتاريخ 
التعريف  لبطاقة  لالحامل  الزاك. 

الوطنية رقم JZ2698 )50 حصة(
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.
التسيير : تسير الشركة حاليا من 
غير  ملدة  يابسة  علي  السيد  طرف 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
يونيو   18 بتاريخ  كلميم  االبتدائية 

2021 تحت رقم 3549.
473 P

 BENMOUH(0شرك
ROUTIERE

رأس مالها 2.000.000 درهم
اقامة السعادة عمارة 155 شقة 4 

الحي املحمدي أڭادير
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بالشريك الوحيد
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
27 ماي 2021م، تم إحداث القانون 
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املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي : 

التسمية : شركة بنموح رلتيير. 

السعادة  اقامة   : اإلجتماعي  املقر 

املحمدي  الحي   4 شقة   155 عمارة 

أڭادير.
الهدف اإلجتماعي : اشغال الطرق 

لالنقل لصالح الغير.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

2.000.000 درهم مقسم إلى عشرلن 

درهم   100 فئة  من  حصة  ألف 

للحصة الواحدة يملكها كاملة السيد 

لالكيرح مبارك.

لالكيرح  السيد  عين   : التسيير 

مبارك مسيرا لحيدا للشركة ملدة غير 

محدلدة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 يوليو   6 بتاريخ  بأكادير 
 : التجاري  السجل   -  101040  : رقم 

 .48147

474 P

BEST LOOK VISION(0شرك
ش.م.م 

مقرها االجتماعي : رقم 22 عمارة 
رقم 9 اقامة ازرل حي السالم اكادير

تأسيس شركة
1 - بـمقت�ضى محضر قرار الشريك 

املنعقد بـتـاريـخ 28 ديسمبر 2020 تم 

االتفاق على ما يلي : 

لوك  بست  شركة   : التسمية 

 BEST LOOK VISION فيزيون 

ش.م.م. 

مستلزمات  بيع   : الهدف 

البصريات.
عمارة   22 رقم   : االجتماعي  املقر 

رقم 9 اقامة ازرل حي السالم اكادير.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

لكبش الحسن ملدة غير محدلدة.

 100.000  : االجتماعي  املال  رأس 
1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزأ 
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد لكبش الحسن.
لهذا  القانوني  اإليداع  لتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
 20 بتاريخ  الكادير  التجارية  املحكمة 
 97982 رقم  تحت  م   2021 يناير 

لالسجل التجاري رقم 45771.
475 P

ت1ف2)ن1ك2س
تأسيس شركة

ماي   6 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
األسا�ضي  القانون  لضع  تم   2021
محدلدة  مسؤللية  حات  لشركة 

لشريك لحيد لمميزاتها كالتالي :
- االسم : شركة تيفو نيكوس. 

للفالحة- معالجة  : دعم  الهدف   -
أللية للمحصول. 

  املطعم – إدارة الشركة – مخيم –
مقهى – الوجبات الخفيفة.

- املقر االجتماعي : دلار اقا ازنكاض 
تكزميرت طا طا.

- املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : الرأسمال   -
مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة 
للذخيرة  مائة  في   5  : االرباح   -

لالباقي حسب قرارات الشركاء.
- التسيير : السيد هشام لاحماني. 
- السنة اال جتماعية : تبتدئ من 
فاتح يناير الئ 31 ديسمبر من كل سنة.

التسجيل  تم   : التجارى  السجل 
تحت  طا  بطا  بتدائية  اال  باملحكمة 

رقم 641 بتاريخ 9 يونيو2021.
476 P

 TRANS AIT FARESS(0شرك
 SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2021 يونيو 
لحيد  بشريك  املسؤللية  محدلدة 

حات املميزات التالية : 

 TRANS AIT FARESS  : التسمية 

SARL A « اختصار الشركة.

 20 شارع   386  : االجتماعي  املقر 

غشت حي الشيخ عبذاتي، طانطان.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100،00 دراهم.

املستخدمين  نقل    : الهدف  

لحساب الغير.

نقل البضائع لحساب الغير.

مغربي،  بكدي،  حسن   : الشركاء 

1979، ب. ل.  17 يوليو  مزداد بتاريخ 

.SK1745 ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.

التسيير  : تسير الشركة حاليا من 

طرف : 

غير  ملدة  لشكر  بكدي  حسن 

محددة.

باملحكمة  تم    : التجاري   السجل 

يوليو   5 بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5867.

477 P

SUD AGRO VOLAILLE(0شرك
 SARL

 رقم 58 قيسارية رياض اقشوش

حي إد زكري تزنيت 

تأسيس شركة
 30 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

سبتمبر 2020 تم تأسيس ش٠م٠م 

 SUD AGRO  : التسمية   -

.VOLAILLE- SARL

محدلدة  شركة   : الشكل   -

املسؤللية.
رياض  قيسارية   58 رقم   : املقر   

اقشوش حي إد زكري تزنيت.

لمعالجة  حبح  لحدة   : الغرض   -  

الدلاجن. 

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 أي  درهم  ألف  مئة 

على  موزعة  للحصة  درهم   100 ب 

الشكل التالي : 

 70.000 ابوغال  هيتم  السيد 

درهم   100 حصة   700 أي  درهم 

للحصة

 30.000 ابوغال  هللا  عبد  السيد 

درهم   100 حصة   300 أي  درهم 

للحصة.

- املسير : السيد عبد هللا ابوغال.

االمضاء : السيد عبد هللا ابوغال 

لالسيد هيتم ابوغال.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

أكتوبر   14 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2020 تحت رقم 706.

478 P

STE T.S TRAV
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي دلار 

تليليت ايغرم - تارلدانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

7909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   24 يونيو   2021

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل   -  

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية   -  

 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.T.S TRAV SARL

: بإيجاز  الشركة   غرض 

 TRAVAUX DIVERS  -

 OU CONSTRUCTIONS

.(ENTREPRENEUR DE

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تليليت ايغرم- تارلدانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي : 
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 2500  : صاحبي  الطيب  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 2500  : صاحبي  سعيد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

- مسير الشركة : 
عنوانه  صاحبي  الطيب  السيدة   

دلار تليليت ايغرم تارلدانت املغرب.
السيد سعيد صاحبي عنوانه دلار 

تليليت ايغرم تارلدانت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   5 بتاريخ  بتارلدانت  االبتدائية 

2021 رقم 945.
479 P

 STE TAZIRA
CONSTRUCTION

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
16 يونيو 2021 تم إنشاء شركة حات 

الخصائص التالية : 
 STE TAZIRA  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU
الهدف : اعمال متنوعة.

املقر : تجزئة بالد السالمة رقم 49 
ايت ملول. 

درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسمة كاآلتي :

 1000  : بوكزار  مصطفى  السيد 
حصة )100 درهم للحصة(.

التسيير : السيد مصطفى بوكزار.
اإليداع القانوني لضع في املحكمة 
يونيو   30 يوم  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1484.
السجل التجاري : 23769

480 P

TOUTY BERRY
.S.A.R.L

املقر االجتماعي : صاالت العرض 
االنبعات،عمارة رقم 4 شارع الحسن 

الثاني اكادير.
انشاء شركة

 : بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  لضع  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  محدلدة  لشركة  األسا�ضي 

حات املميزات التالية :

.TOUTY BERRY S.A.R.L : االسم

- هدف الشركة :

- التصدير لاالستيراد.

- الفالحة املختلفة.

املدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد  الراسمال   -

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

حصة   999 اكتتاب  تم  قد  الواحدة 

لشركة شرادي العمال لحصة لاحدة 

للسيد شرادي فاضلي تقي الدين.

- التسير : تم تعيين السيد شرادي 

للشركة  كمسير  الدين  تقي  فاضلي 

ملدة غير محدلدة مع إعطائه صالحية 

اإلمضاء اإلداري لالبنكي منفردا.

لتكوين  اقتطاع 5%  يتم  األرباح   -

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

رقم  تحت  باكادير  التجارية  املحكمة 

100719 بتاريخ 2 يوليو 2021.
للخالصة لالتذكير

 قبال حسن

481 P

 STYL PRO(0شرك
 SARL A.U

تأسيس شركة
رقم 1045 حي تيليال تيكيوين-اكادير 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

19/05/2021 تم تأسيس ش٠م٠م 

 STYL PRO - SARL  : التسمية 

 A.U

محدلدة  شركة   : الشكل 

املسؤللية 
تيليال  حي   1045 رقم   : املقر 

تيكيوين-اكادير 

الدعاية  تصميم  أعمال   : الغرض 

لاإلعالن

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

أي  درهم  ألف  مئة   100000.00

درهم   100.00 ب  حصة   1000

للحصة موزعة على الشكل التالي : 

السيد احمد داداهي 100000.00 
 100.00 ب  حصة   1000 أي  درهم 

درهم للحصة
املسير : السيد احمد داداهي

االمضاء : السيد احمد داداهي
ل قد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية باكادير بتاريخ 24/60/0212 

تحت رقم 100469 
482 P

 NETTOYAGE LABKAM(0شرك
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   01/07/2021
لحيد  بشريك  املسؤللية  محدلدة 

حات املميزات التالية : 
 NETTOYAGE  : التسمية 

LABKAM SARL A.U
اختصار الشركة :

املقر االجتماعي : 06 زنقة دكار حي 
الصحراء، طانطان.

درهم   100.000,00  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دراهم.
الهدف : خدمات التنظيف، 

خدمات غسيل السيارات، 
لاملنازل  األسطح  لتنظيف  غسيل 

لغيرها، 
الغسيل  لمواد  مستلزمات 

لالتنظيف، 
األعمال املنزلية، 

ميكانيكا السيارات، 
لاآلالت  اآلالت  لإصالح  صيانة 

امليكانيكية حات املحركات
املاكينات  غيار  قطع  لبيع  شراء 

لاملركبات، 
استيراد لتصدير. 

مغربي،  البكم،  عمر   : الشركاء 
 ،26/11/1982 بتاريخ   مزداد 

.JF29076 ب.ل. ت
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل  في  تنتهي  ل  يناير 

سنة.
التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف : 

مولود البكم ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

06/07/2021 تحت رقم 5869 .

483 P

ONE PERCENT
ش.م.م

تأسيس شركة د ا ت الشريك 
الوحيد 

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

لضع  تم  باكادير،   2021 8 يونيو 

املحدلدة  للشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤللية حات الخصائص التالية : 

 ONE PERCENT  : التسمية 

ش.م.م

الهدف : د را سة السو ق 

 8 رقم  عمارة   : االجتماعي  املقر 

الطابق الثاني 78 شارع عبد الرحمن 

بن زيدان حي السالم أ كادير.

مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

100000.00 د رهم مقسم إلى 1000 

حصة كلها في ملك بايزة لليد . 

املدة : تسعة لتسعون سنة. 

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

بايزة  السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

لليد ملدة غير محدلد ة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021 تحت 05 يوليو   باكادير بتاريخ 
رقم 101029 

484 P

ل)مس)ز)سير)فيس)
تأسيس شركة حات الشريك الوحيد 
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

لضع  تم  باكادير،   2120 يونيو 

املحدلدة  للشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤللية حات الخصائص التالية : 

التسمية : ل ما ز سير فيس 

الهدف : ا ألشغال املتعددة لالبناء 

املقر االجتماعي : بلو ك 16 ز نقة 
بنسركال  الفرح  حي   112 رقم   104

أكادير.
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مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 

100000.00 د رهم مقسم إلى 1000 

حصة كلها في ملك ل ماز محمد. 

املدة : تسعة لتسعون سنة. 

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

لماز  السيد  الوحيد  الشريك  طرف 

محمد ملدة غير محدلدة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021 تحت  05 يوليو  باكادير بتاريخ 
رقم 101030 

485 P

PYXELAB
SARL

رأسمالهـا 000 100 درهـم

مقـرهـا االجتماعي : : مكتب رقم 

A307 – الطابق الثالث – بلوك 

A– عمارة -I18 تيكنوبول I- تجزئة 

فونتي - اكادير

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة 

بأكادير  بمقت�ضى عقد عرفي حرر 

تأسيس   2021 يونيو   18 بتاريخ 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  تم 

باملواصفات التاليـة : 

Société PYXELAB : التسمـيـة

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة. 

الخدمات   : الشركة  غرض 

املعلوماتية.

حدد   : االجتماعي  املال  الرأس 

 100  000 في  االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1000 على  موزع  لهو  درهم، 

درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

للواحدة، لموزعة على الشريكين  : 

 500  : بونجمة  عمران  السيد 

حصة.

 500  : سكنون  حمزة  السيد   -

حصة.

رقم  مكتب   : االجتماعي  املـقـر 

 –A الطابق الثالث – بلوك – A307

عمارة -I18 تيكنوبول I- تجزئة فونتي 

- اكادير.

املــدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة. 

التسيـيـر : أسند التسيير لملدة غير 
إلى السيدين عمران بونجمة  محددة 

ل حمزة سكنون.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ الكادير  التجارية   املحكمة 
101043 رقم  تحت  يوليو   6 

)السجل التجاري عدد : 48153 )
ملخـص لغايـة النشـر
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AZUL CONSULTANT
 Siège Social  : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL  : 05.28 85 33 74 GSM  :

06.62.16.26.59
E-mail  : naouar09@yahoo.fr

Constitution de Société
Comptabilité

Paie
Audit

Fiscalité
Organisation Comptable

ROKA LABO
 Sarl AU

رأسمالها 000 100 درهم
تأسيس شركة حات مسؤللية 

املحدلدة بشريك لحيد
بمقت�ضى عقد عرفي موقع بانزكان 
بتاريخ 03/06/2021 تأسست شركة 
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لحيد تحمل املواصفات التالية  : 
 ROKA LABO Sarl AU : التسمية

املوضوع : موضوع الشركة هو : 
ترميم األسنان.

في  محدد   : االجتماعي  رأسمال 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة لمسددة كلها. 
أ  عمارة  اتران   : االجتماعي  املقر 
الطابق الثالث حي بوسخان الدشيرة 

الجهادية انزكان ايت ملول. 
املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحتسب  سنة 

السجل التجاري.
الشركة مسيرة  ستكون   : التسيير 
لملدة غير محددة من طرف : السيدة 

هدى املا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بانزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   30/06/2021 بتاريخ 
1493 )رقم السجل التجاري 23767 

بانزكان( 
مختصر لغاية النشر
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 STE SALEH DAAIF TRANS
 SARL

ICE : 002848524000085
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   02/06/2021
الخصائص  حات  املسؤللية  محدلدة 

التالية : 
 STE SALEH DAAIF  : التسمية 

TRANS » Sarl
الحي   124 رقم   : االجتماعي  املقر 

الصناعي ايت ملول.
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.
االجتماعي.100000  الرأسمال 

درهم.
-التسيير : صالح ضعيف .

-املدة : 99 سنة.
-السنة املالية : فاتح يناير حتى31 

ديسمبر.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1496 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   01/07/2021 بتاريخ 

التجاري 23783.
488 P

 SEGA PPOL(0شرك
محدلدة املسؤللية 

التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
16/06/2021 باكادير حررت قوانين 
شركة محدلدة املسؤللية خصائصها 

كالتالي : 
 SEGA POOL : االسم

الهدف : قاعة األلعاب ل مقصف.
التحت  الطابق   : االجتماعي  املقر 
عمر  عمارة  ج  قطاع   ,74 رقم  ار�ضي 

حي الهدى اكادير 

تاريخ  من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000,00 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة على الشريك : 
محبوب عبد العالي . 1000 حصة 

بمبلغ 100.000,00 درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل  في  تنتهي  ل  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االللى التي 
غاية  الى  التأسيس  تاريخ  من  تبتدئ 

31 ديسمبر .
: يقوم بتسيير الشركة ل  التسيير 
العالي  عبد  السيد  غيرمحدلدة  ملدة 

محبوب .
التوقيع  حق  اسناد   : االمضاء 
العالي  عبد  السيد  البنكي  ل  االجاري 

محبوب.
5 % لتكوين  األرباح : يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  ال  يوزع  الصافي  ل  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  ال  احتياطا 

برمته الجزئيا.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ
رقم  تحت   05/07/2021

.101019
للخالصة ل التذكير 

489 P

SI(K(0شرك  
تأسيس

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القوانين  لضع  تم   18/06/2021
األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 
املميزات  حات  لحيد  شريك  حات 

التالية : 
 SI2K : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدلدة 
املسؤللية حات شريك لحيد.

الهدف : األعمال املتنوعة ال البناء 
/ تعبيد الطرق/ مقالل في الكهرباء.

حي   113 رقم   : االجتماعي  املقر 
زيتون سبت الكردان.
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في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 40.000 إلى  4000000 درهم مقسم 
املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 
- السيد مصطفى ارحا 

ارحا  مصطفى  عين   : -التسيير 
مسير للشركة ملدة غير محددة

- املدة : 99 سنة
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 06/07/2021 بتاريخ  بتارلدانت 

تحت رقم 950.
املسير

490 P

AZUL CONSULTANT
Constitution de Société

Comptabilité
Paie

Audit
Fiscalité

Organisation Comptable
 Siège Social  : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL  : 05.28 85 33 74 GSM  :

06.62.16.26.59
E-mail  : naouar09@yahoo.fr

MAYB MM TRANSPORT
 Sarl AU

رأسمالها 000 100 درهم
تأسيس شركة حات مسؤللية 

املحدلدة بشريك لحيد  : 
موقع  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 07/06/2021 بتاريخ  بتارلدانت 
مسؤللية  حات  شركة  تأسست 
تحمل  لحيد  بشريك  محدلدة 

املواصفات التالية  : 
 MAYB MM التسمية . 

 TRANSPORT Sarl AU
املوضوع : موضوع الشركة هو : 

نقل األشخاص لحساب الغير.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة لمسددة كلها. 
145 جنان  : رقم  املقر االجتماعي 
مدة   : املدة  بتارلدانت.  اكفاي  الخير 
99 سنة تحتسب  الشركة محددة في 
من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

الشركة مسيرة  ستكون   : التسيير 

السيد   : لملدة غير محددة من طرف 

املجاطي محمد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 01/07/2021 بتاريخ  بتارلدانت 
تحت رقم 894 )رقم السجل التجاري 

7903 بتارلدانت( 
مختصر لغاية النشر
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 MOMADY-GROUPO
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   08/06/2021

لحيد  بشريك  املسؤللية  محدلدة 

حات املميزات التالية : 

MOMADY-  : التسمية 

GROUPO SARL A.U

اختصار الشركة :

تجزئة   73  : االجتماعي  املقر 

النهضة، طانطان.

درهم   100.000,00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دراهم.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير، 

جميع أشغال البناء، 

تاجر مواد البناء لاملباني، 

املعذات  كافة  لتوزيع  تسويق 

لاملفرلشات، 

اللوازم املكتبية، 

صيانة لإصالح املركبات لاآلالت، 

الجديدة  الغيار  قطع  لبيع  شراء 

لاملستعملة، 

الحفر  آالت  لتأجير  لبيع  شراء 

لالبناء لاآلالت الزراعية، 

الغيار  قطع  لتصدير  استيراد 

الجديدة لاملستعملة، 

استيراد لتصدير.

لشكر،  ماءالعينين   : الشركاء 

 ،26/09/1982 مغربي، مزداد بتاريخ 

.JF29599 ب. ل. ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

31 ديسمبر من كل  في  تنتهي  ل  يناير 

سنة.

التسيير : تسير الشركة حاليا من 

طرف : 

ماءالعينين لشكر ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

05/07/2021 تحت رقم 5865.
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 STE SODISBABA
SARL AU

رأس مالها100.000,00 درهم

املقراالجتماعي : بلوك ب رقم 74 حي 

املوظفين ايت ايعزة تارلدانت 

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إحداث  تم   ،17/06/2021

املسؤللية  حات  للشركة  األسا�ضي 

الوحيد،  الشريك  حات  املحدلدة 

خصائصها كالتالي : 

  STE SODISBABA  : التسمية 

SARL AU

املقر اإلجتماعي : بلوك ب رقم 74 

حي املوظفين ايت ايعزة تارلدانت 

في  مقالل   : اإلجتماعي  الهدف 

البناء ل األشغال املختلفة.

بيع األدلات ل املعذات الفالحية 

مفالض
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

100.000,00 درهم مجزء على 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة 

كالتالي : 

حصة،   1000  : بابا  احمد  السيد 

أي 100.000,00درهم.

أي  حصة،   1000  : املجموع 

100.000,00 درهم.

بابا  احمد  السيد  عين   : التسيير 

كمسيرللشركة ملدة غير محدلدة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد   -2

بتاريخ  بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة 

 -  949 رقم  تحت   05/07/2021

السجل التجاري : 7913.
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 FADILI INVEST
 sarl a.u

رأس مالها 1000000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 45 الطابق 4 

عمارة مكتب اكادير مركز I 17 فونتي 

اكادير

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة بالشريك الوحيد

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إحداث  تم   ،2021 ماي   25

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

طرف  من  لحيد  بشريك  املحدلدة 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي : 

FADILI INVEST : التسمية

املقر اإلجتماعي : رقم 45 الطابق 4 

عمارة مكتب اكادير مركز I 17 فونتي 

اكادير.

استيراد   : اإلجتماعي  الهدف 

لتصدير الخضار لالفواكه.

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

إلى  مقسم  درهم   1000000.00

درهم   100 فئة  من  حصة   10000

للحصة الواحدة يملكها كاملة السيد 

عزالدين فضيلي.

عزالدين  السيد  عين   : التسيير 

ملدة  للشركة  لحيدا  مسيرا  فضيلي 

غير محدلدة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

31 ديسمبر .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  2-لقد 

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

 100917 رقم  تحت  02/07/2021م 

السجل التجاري : 48111.

494 P



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية2)52   

FIDUCIAIRE AMIZA
 »IDEE DECO 3«

SARL A.U
رأسمال الشركة : 100.000درهم

- ICE : 002845192000033
RC : 3569

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 ،2021 يونيو   07 بتاريخ  بتارلدانت 
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة باملواصفات التالية  : 
 IDEE DECO 3 : التسمية

الهدف  : 1( اإلشغال املختلفة 
املقر االجتماعي : حي للي هللا شارع 
طاهة حسين رقم 07 تواغيل كلميم .

املدة : 99 سنة.
السنة االجتماعية  : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
اجتماعية  حصة  إلى1000  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل لاحدة.
التسيير : بوفيم عبد اللـه، كمسير 

للشركة ملدة غير محدلد ة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   )2
بكلميم  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ يونيو 2021 تحت الـــرقم
بالسجل  مسجلة  ل   250/2021
الرقم  تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

.3596
495 P

شرك0)سپسمي)كسر
بتاريخ  منعقد  جمع  بموجب  قرر 
حات  شركة  تأسيس   2021 ماي   3

الخصائص التالية : 
التسمية : لقد تم تسمية الشركة 
املسؤللية  حات  شركة  كار«  »سپامي 

املحدلدة.
املقر االجتماعي : الزنقة 734 رقم 

09 تغزلت 02 تراست انزكان.
السيارات  كراء   : الشركة  غرض 

بدلن سائق.
أجلها  من  تأسست  التي   : املدة 
الشركة 99 سنة ابتداء من تأسيسها 

حسب املحضر التأسي�ضي.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسومة  درهم   100.000

الواحدة   5 درهم   100 من  حصة 

لموزعة كالتالي : للحصة.

 334 السعيدي  ياسين  السيد 

حصة ؛

السيد ايوب كهيل 333 حصة ؛

 333 اعكيريش  معاد  السيد 

حصة.

املجموع : 1.000 حصة.

التسيير : 1.000 حصة.

ياسين  السيد  يعتبر   : التسيير 

السعيدي مسيرا شركة »سپامي كار« 

ملدة غير محدلدة.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

2021 تحت  24 يونيو  بانزكان بتاريخ 
رقم 1439 س ت رقم 23721.
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شرك0)بلدوه) ستشسر ت
تأسيس شركة

ابريل   07 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

االسا�ضي  القانون  لضع  تم   2021

محدلدة  مسؤللية  حات  لشركة 

لمميزاتها كالتالي : 

- اال سم : شركة بنديه استشارات 

 – قانونية  استشارات   : الهدف   -

ضريبة – املحاسبة – التكوين.

القرية   : االجتماعي  املقر   -

العهد  للي  شارع   2 النموحجية 

 : الرأسمال   - 99 سنة   : املدة   - طاطا 

100000.00 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة.

بقيمة 100.00 درهم للحصة

- االرباح : 5 في مائة للذخيرة لالباقي 

 : التسيير   - الشركاء  قرارات  حسب 

السيدة رشيدة اصاك.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة   -

كل  من  ديسمبر   31 الئ  يناير  فاتح 

سنة السجل التجارى : تم التسجيل 

باملحكمة اال بتدائية بطاطا تحت رقم 

629 بتاريخ 16 ابريل 2021.

497 P

 ركسن)فسرم
تصفية الشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
املمثل  صادق   2020 ديسمبر   7
حات  شركة  فارم  اركان  الوحيد 
مسؤللية محدلدة على قفل الشركة 

ابتداء تاريخها.
بالرقم  هو  الشركة  تصفية  مقر 
147 زنقة 661 حي االحسان الدشيرة 

الجهادية انزكان.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
يومه 2 يوليو 2021 احت رقم 1505.
498 P

»SUN END STARS «
السجل التجاري : 24715 / م ت 

اكادير
تعـــــــــــــــــــــديل

بتاريخ محرر  محضر   بمقت�ضى 
31 ماي 2021، قرر الشركاء في شركة  

 »SUN END STARS « : ما يلي
- التصفية املؤقتة للشركة.

- تعيين املسير السيد محتيج رشيد 
االجتماعي  لمقرها  للشركة  كمصفي 

كمكان للتصفية. 
عند  تتوقف  الشركة  عمر  مدة   -

تاريخ 31 ماي 2021. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021 تحت  05 يوليو  باكادير بتاريخ 

الرقم 101031.
للنشر ل البيان

املصفـــــــــي

499 P

 L’ILE D’EVEIL PRIVEE(0شــرك
»S.A.R.L«

شركة محدلدة املسؤللية رأسمالها 
10.000,00 درهم 

املقر االجتماعي : رقم 12، حي 
النجاح، أكادير

إقفال التصفية الودية
بتاريخ  مدالالتها  اثر  على   : ألال 
الجمعية  قررت   15/06/2021
شركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 

شركة   »L›ILE D›EVEIL PRIVEE«
برأسمال  محدلدة  مسؤللية  حات 
مقرها  املوجود  درهم   10.000,00
النجاح،  حي   ،12 برقم  االجتماعي 
التجاري  بالسجل  مسجلة  أكادير، 
بأكادير تحت  التجارية  لدى املحكمة 

رقم 37671 ما يلي : 
بعد  املصفية  تقرير  إعتماد 

الفحص ؛ 
إعتماد نتائج التصفية ؛

الودية  التصفية  إقفال  إعالن 
للشركة ؛ 

السيدة  املصفية  حمة  إبراء 
املتوكل فاطمة ؛

الصالحيات  املصفية  تخويل 
األخيرة  اإلجراءات  النجاز  الضرلرية 
الناتجة عن إقفال التصفية الودية. 

ثانيا : أنجز اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   01/07/2021 بتاريخ  بأكادير 

رقم 100563.
التشطيب  طلب  سيودع   : ثالثا 
 37671 رقم  التجاري  السجل  على 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
الوثائق  به  تلحق  ل  بأكادير  التجارية 

املتعلقة بالتصفية.
للخالصة البيان

املصفية
السيدة املتوكل فاطمة

500 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

05.28.23.28.68
EMAIL  : samifisc@gmail.com

 STENITA(BODY-FACE
PERFECTION CENTER

عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ28/06/2021، تم إقرار ما يلي : 

التصفية املسبقة للشركة.
تعيين السيد طارق كريم كمصفي 

للشركة.
للشركة  االجتماعي  املقر  اختيار 

كمقر للتصفية.
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باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   -
التجارية بأكادير بتاريخ 20/70/2021 

تحت رقم100782.
501 P

 DEMARRAGE(0شــرك
 TRAVAUX

SARL
شركة حات مسؤللية محدلدة، 

رأسمـــالها 100.000,00درهم
مقرها االجتماعي : رقم 150، بلوك 

أ، حي الزيتون، تيكوين، أكادير
حل الشركة - إعتماد التصفية 

الودية
تعيين مصف - تحديد مقر التصفية

بتاريخ  مدالالتها  اثر  على   : ألال 
الجمعية  قررت   07/06/2021

العامة غير العادية لشركاء شركة 
 »SARL»DEMARRAGE TRAVAUX

شركة حات مسؤللية محدلدة 
برأسمال 100.000,00 درهم 

املوجود مقرها االجتماعي : برقم 
150، بلوك أ، حي الزيتون، تيكوين، 
أكادير، مسجلة بالسجل التجاري 

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت 
رقم 45127 ما يلي : 

تقرير  على  املصادقة  ل  الدراسة 
املسير املتعلق بحل الشركة لتصفيتها.

ابتداء  مبكرة  بصفة  الشركة  حل 
من 07/06/2021. 

القوانين  من   5 الفصل  تعديل 
بمدة  املتعلق  للشركة  األساسية 

الشركة.
التصفية  طور  في  الشركة  لضع 

الودية.
الوحيد  املسير  ملهام  حد  لضع 

السيد ايت اجهنا ايوب.
ايوب  اجهنا  ايت  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
تحديد سلطات املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
االجتماعي الكائن برقم 150، بلوك أ، 

حي الزيتون، تيكوين، أكادير. 

ستبعث  املراسالت  أن  تقرير 
يمكن  حيث  التصفية  مقر  إلى 
املتعلقة  لاملستنذات  العقود  تبليغ 

بالتصفية. 
املتعلقة  الوثائق  إيداع  أن  كما 
بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكادير.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   : ثانيا 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ   100562 رقم  تحت  بأكادير 

.01/07/2021
للخالصة البيان

502 P

 COMPTOIR(«(0شرك
 SUD – FOURNITURE DE

CONSTRUCTION
ش.م.م.

رأسمالها : 100.000,00 درهم 
مقرها االجتماعي : رقم 452 حي 

الفرح بنسركال اكادير. 
حل مسبق للشركة

- 1 بـمـوجـب الجمع العام املنعقد 
بـتـاريـخ 2021/06/17 تم االتفاق على 

ما يلي : 
حل مسبق للشركة.

كويجان  هللا  عبد  السيد  تعيين 
كمصف للشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   2  -
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 101037 التجارية بأكادير تحت رقم 

بتاريخ 2021/07/06.
من اجل
النسخة
لالبيان

503 P

MAROC WORLD
حل الشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
صادق  باكادير   2021 يونيو  فاتح 
 MAROC شركة  حل  على  الشريكين 
حات  شركة  االلان  قيل   WORLD

 233 مسؤللية محدلدة كائنة بالرقم 
حي الدراركة مسكينة اكادير 

ابراهيم  برشمان  السيد  تعيين 
بصفته مصفي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية باكادير يومه 2021/07/02 

تحت رقم 100684
504 P

societe
 MOROCCAN ESPORT

FEDERATION
 SARL AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DE DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : MAGASIN N°85

IMM OUED EL JANNA TIZNIT
SOCIETE EN LIQUIDATION

RC : 4225
تصفية الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   ،2021 يونيو   8 في  املؤرخ 

املصادقة على ما يلي : 
تصفية  حسابات  على  املصادقة 

الشركة ؛
قفل مسطرة تصفية الشركة ؛

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يونيو   16 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

2021 تحت عدد 230.
505 P

 Société »INTERMEDIATION
 »& CONSULTING

 s.a.r.l
Au capital de 100.000,00 DH
 Siège Sociale : N°17 IMM EL

 MENZEH III –B- AV. DES FAR
AGADIR

الحل املسبق للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء، 
بتاريخ 21/06/2021 تم االتفاق على 

مايلي : 
فورا  للشركة  املسبق  الحل 
ادريس  اللديدي  السيد  لتعيين 
كمصفي للشركة لمنحه الصالحيات 

القانونية ملباشرة عميات التصفية.

للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 

كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

 100545 رقم  تحت  أكادير  بمدينة 

بتاريخ 01/07/2021

من أجل النسخة لالبيان 
عـن املصفي

506 P

STE IN MOROCCO
السجل التجاري : 24159 / م ت 

اكادير

تعـــــــــــــــــــــديل
بتاريخ محرر  محضر   بمقت�ضى 

الشريك  قرر   ،2021 يونيو   25

 STEIN «  : يلي  ما  لشركة  الوحيد 

 »MOROCCO

- التصفية املؤقتة للشركة.

السيد  املسيرين  أحد  تعيين   -

للشركة  كمصفي  الحسين  فاخوري 

لمقرها االجتماعي كمكان للتصفية. 

 - مدة عمر الشركة تتوقف بتاريخ :

25 يونيو 2021. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ فاتح يوليو 2021 تحت 

الرقم 100566.
للنشر ل البيان

املصفـــــــــي

507 P

 Société LA MAISON DIET

 D’AGADIR
 s.a.r.l

Au capital de 100.000,00 DH

 Siège Sociale : MAGASIN 7 IMM

 EL MENZEH II AV. DES FAR

AGADIR

الحل املسبق للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء، 

بتاريخ 21/06/2021 تم االتفاق على 

مايلي : 
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فورا  للشركة  املسبق  الحل 

ادريس  اللديدي  السيد  لتعيين 

كمصفي للشركة لمنحه الصالحيات 

القانونية ملباشرة عميات التصفية.

للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 

كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

 100547 رقم  تحت  أكادير  بمدينة 

بتاريخ 01/07/2021

من أجل النسخة لالبيان 
عـن املصفي

508 P

 AGRICOLE TARGA
 SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 

رأسمالها 100.000 درهم

دلار بن الشيخ تمسية ايت ملول 

س.ت 14 14131 

حل الشركة –اعتماد التصفية 
الودية – تعيين مصف – تحديد 

مقر التصفية
بتاريخ  مدالالتها  اثر  على 

الجمعية  قررت   26/05/2021

 SOCIETE العامة غير العادية لشركة

شركة   AGRICOLE TARGA SARL

رأسمالها  محدلدة  مسؤللية  حات 

100.000 درهم، ما يلي : 

لضع  مبكرة،  بصفة  الشركة  حل 

الشركة في طور التصفية الودية .

الغاني  مايطوف  السيد  تعيين 

محل  الجاعلة  الشركة،  كمصفي 

ايت  تمسية  الشيخ  بن  دلار  املخابرة 

ملول.

تحديد سلطات املصفي.

بن  دلار  في  التصفية  تحديد مقر 

الشيخ تمسية ايت ملول دلا

منح الصالحيات الكاملة للمصفي 

القانونية  اإلجراءات  جميع  إلتمام 

املتعلقة بالتصفية.

سيتم توجيه املراسالت إلى املكتب 
الرئي�ضي للتصفية حيث يمكن اإلبالغ 
لاملستنذات  األعمال  جميع  عن 
إيداع  لسيتم  بالتصفية  املتعلقة 
بالتصفية،  املتعلقة  املستنذات 
قلم  التجاري،  بالسجل  كمرفق 

املحكمة االبتدائية بانزكان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 يوم  النزكان  االبتدائية 

2021 تحت عدد 1461.
509 P

 AGHRAY(0شرك
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ،2021 26ابريل  في  املؤرخ  االستثناء 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة 
املسؤللية  حات  شركة   AGHRAY
حات  لحيد  بشريك  املحدلدة 
 الرأسمال 100.000.00 درهم مقرها :

رقم ج 168 شارع انس ابن مالك حي 
الهدى اكادير حيت تقرر مايلي : 

التصفية املسبقة للشركة املمثلة 
من طرف السيد اغراي ابراهيم.

ابراهيم. اغراي  السيد  تعيين 
كمصفي لشركة.

للتصفية  االجتماعي  املقر  تحديد 
رقم ج 168 شارع انس ابن مالك حي 

الهدى اكادير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.100565
510 P

 EXCELLENCE SUD NORD
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك )في طور التصفية(
لعنوان مقرها االجتماعي بلوك 107 
رقم 19 الحي الحسني اكادير املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 
29139

حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2018 ابريل  من   24 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 
 EXCELLENCE حات الشريك الوحيد

رأسمالها  مبلغ   SUD NORD
مقرها  لعنوان  درهما   100.000.00
الحي   19 رقم   107 بلوك  االجتماعي 

الحسني اكادير 
نتيجة ل : العجز.

 107 ببلوك  التصفية  مقر  لحدد 
رقم 19 الحي الحسني اكادير املغرب.

ليلى  مكاس  السيدة   : عينت  ل 
لعنوانها زنقة 501 رقم 12 حي ايراك 

بواركان اكادير كمصفية للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بأكادير  التجاري 

2021 تحت رقم 2142.
511 P

 Société AGADIR CONSEIL
Sarl

مقرها االجتماعي : عمارة إفران، 
بلوك أ، شارع املقالمة، اكادير.

الهاتف : 05.28.22.00.04
 Société» CENTRE EDUCATIF

PASSAGE « Sarl au
شركة حات مسؤللية محدلدة 

للشريك الوحيد 
رأسمالها : 100.000,00درهم.

 N°49, Bloc : مقرها االجتماعي
A,Hay El Massira, 85000, Tiznit

RC  : 901
قرارات  محضر  بموجب 
 CENTRE لشركة  الوحيد  الشريك 
EDUCATIF PASSAGEاملنعقد 
تقرر   ،2021 31مارس  بتاريخ  بتزنيت 

ما يلي : 
حل الشركة لتصفيتها.

مغربي  برادة  محمد  السيد  تعيين 
الجنسية، القاطن بدلار تصاديحت، 

اكلو، تيزنيت، كمصفي للشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 

التالي : 
املسيرة،  حي  أ،  بلوك   ،49 رقم 

85000، تزنيت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

يوليو2021، تحت رقم 270.
للخالصة لالبيان

أكادير االستشارةش.م.م

512 P

 STE BROBA
 SARL AU

RC N°6583

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محضر  لضع  تم   14/06/2021

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية : 

 BROBA للشركة  املسبق  الحل 

.SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة 

01/07/2021 تحت رقم 879 .

513 P

 TAMAINOUT«(0شرك

  »HEBERGEMENT
شركةحات مسؤللية محدلدة

رأس املال  :  10.000.00 املقر رقم 

17 تجزئة شرف طريق سيدي افني 

تيزنيت

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

30 ديسمبر 2020 تيزنيت قرر شركاء 

هده الشركة

 . للشركة  النهائية  التصفية 

 Mr MATEOSالسيد تعيين  لتم 

SANCHEZ MARCO ANTONIO

كمصفي للشركة

 17 رقم  تصفية  مقر  تحديد  لتم 

افني  سيدي  طريق  شرف  تجزئة 

تيزنيت.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بمكتب الضبط لدى  امللف 

بتاريخ  بتبزنيت  االبتدائية  املحكمة 

30/06/ 2021 : تحت عدد : 262.

514 P

 OPEN MOVE(0شرك

  INTERNATIONAL GROUP
ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 30/06/2021 في  املؤرخ  االستثنائي 

قرر ما يلي : 

فسخ مسبق للشركة؛
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 RAFIQ BABER السيد  استقالة 
 MUGHAL NOMAN لالسيد 
كمسيرين  مهامهما  JAWAIDمن 

للشركة؛
 MUGHAL السيد  تعيين 
كمصفي   NOMAN JAWAID

للشركة ؛
العنوان  في  التصفية  مقر  تحديد 
التالي : شقة 15 الطابق الثاني عمارة 

287 شارع الحسن الثاني اكادير؛
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
 05/07/2021 في  بأكادير  التجارية 

تحت عدد 100928. 
515 P

 BOUBINA
SARL

شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها  :   10.000,00درهم

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
قرر   01/60/2021 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي : 
لحسن  بوحجر  السيد  قرر   1
على  اجتماعية  حصة   80 تفويت 
شكل هبة إلى عائلته لكل من اآلنسة 
شعباني  السيدة  ل  سكينة  بوحجر 
حبيبة لاآلنسة بوحجر آسيا لاآلنسة 
بوحجر شيماء 15 حصة لكل لاحدة 
منهن ل للسيد بوحجر محمد علي 20 

حصة.
2 - تحويل املقر االجتماعي للشركة 
الجامعية  145/االقامة   1 رقم   : إلى  
الذهبي  منصور  شارع  االلل  الطابق 

حي الداخلة اكادير.
3 - الرفع من رأسمال الشركة من 
لدلك  درهم   500.000 الى   10000

بزيادة 4900 حصة اجتماعية نقدا
األسا�ضي  القانون  تعديل   -  4

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  بتاريخ01/07/2021  باكادير 

رقم100561. 
للخالصة ل التذكير

قبال حسن

516 P

 نطسحن)  كبرى)لرز ز ت

شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها االجتماعي : 10.000.000 

درهم

املقر االجتماعــي : الحي الصناعي 

لرزازات 

I - بمقـتـ�ضى محضـر الجمع العام 

بتاريخ استثنائيا  املنعقد   العادي 

31 مارس 2021، لوحظ مـا يلي : 

يمتلكهـا  التي  األسهم  تقديم 

املساهمين في »شركة املطاحن الكبرى 

»هولصاتيك  شركة  الى  لرزازات« 

ش.م.«، 

املال  لرأس  الجديد  التوزيع 

الشركة.

III - تم اإليداع الـقانـونـي باملـحكمة 

أبريل   30 بتـاريـخ  بورززات  االبتدائية 

2021 تحـت رقـم 297.

قـــصــد الـــنــشـــر
517 P

 نطسحن)  كبرى) ألطلس

شركة مجهولة اإلسمرأسمالها 

االجتماعي : .36.000.000 درهم

املقر االجتماعــي : طـريق تيـزنيــت أيت 

مـلــول 

العام  الجمع  بمقـتـ�ضى محضـر   -I

بتاريخ استثنائيا  املنعقد   العادي 

31 مارس 2021، لوحظ مـا يلي : 

يمتلكهـا  التي  األسهم  تقديم 

املساهمين في »شركة املطاحن الكبرى 

»هولصاتيك  شركة  الى  األطلس« 

ش.م.«،

املال  لرأس  الجديد  التوزيع 

الشركة.

الـقانـونـي  اإليداع  تم   -  III

بتـاريـخ بأكاديـر  التجارية   باملـحكمة 

02 يوليو2021 تحـت رقـم 100901.

قـــصــد الـــنــشـــر
518 P

 STE IT FRESH
SARL AU

تفويت حصص 
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تمت   14/06/2021 في  املؤرخ 

املصادقة على : تفويت.
1000 حصة.

توفيق امينوطراس للسيد لحسن 
امينوطراس.

استقالة املسير -
مواءمة القانون األسا�ضي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير التجارية  باملحكمة   التجاري 

بتاريخ   100528 رقم  تحت 
.30/06/2021

519 P

 INDUSTRIE(«(0شرك
 »MAROCAINE D’ANCHOIS

ش.م.م
تفويت حصص، استقالة لتسمية 

شريك جديد
الغير  العام  الجمع  طبقا ملدالالت 
15/06/2021 لشركة  العادي بتاريخ 
 INDUSTRIE MAROCAINE«
لالكائن  ش.م.م   »D’ANCHOIS
امليناء   ،54 برقم  االجتماعي  مقرها 
ب  يقدر  رأسمالها  اكادير،  الجديد، 

900.000،00 درهم تقرر ما يلي : 
العلج  محمد  السيد  قام   -
لامينة  العلج  سارة  لالسيذات 
حصصهم  جل  بتفويت  الجابري 
لمحمد  لزرق  امين  محمد  للسادة 
العيدي بنسبة خمسون في املائة 50٪ 
لكل لاحد منهما لالتي تقدر ب9000 

حصة. 
- استقالة السيدة امينة الجابري 
لتعيين  للشركة  كمسيرة  منصبها  من 
لمحمد  لزرق  امين  محمد  السيدين 
شريكين  كمسيرين  مكانها  العيدي 
بتوقيعاتهما  االلتزام  مع  للشركة 

الفردية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   06/07/2021 بتاريخ 

.101066
520 P

STE MIX BTP
 SARL

RC N°5427
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
محضر  لضع  تم   02/07/2021
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية : 
السيد  حصص  جميع  تفويت 
الوطنية  البطاقة  محمد  الضاني 
ابراهيم  حو  للسيد   JB285157 رقم 

.JC27845 البطاقة الوطنية رقم
محمد  الضاني  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة.
شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 
شركة  إلي  محدلدة  مسؤللية  حات 
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحد.
مسير  ابراهيم  حو  السيد  تعيين 

للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتارلدانت  االبتدائية  املحكمة 

يـوم/07/2021 06 تحت رقم959.
521 P

EURO-CAF CONSULTING

 SOCIETE PILPEL AGADIR
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
للشريك الواحد رأسمالها 100.000 

درهم
رقم 20 الطابق 2 عمارة الفردلس 

شارع الحسن التاني أكادير
س.ت 47699

بمقت�ضى قرار غير عادي للشريك 
22 يونيو2021 لقد  في  الواحد مؤرخ 

تقرر مايلي  : 
على  لاملوافقة  التصريح   .1
تفويض جميع أسهما السيد بنيونس 
إلى  سهم  سهمإ   1000 موريس، 
 AVOKADOIM Hungary شركة 

،Korlátolt Felelűsségű Társaság
مسؤللية  حات  شركة  لهي 
 3.000.000 قدره  برأسمال  محدلدة 
 H-1065 BUDAPEST, لمقرها 
 NAGYMEZO UTCA HUF 22-24.
التجاري  السجل   ،2. EMELET 5
يمثلها   .01-09-349870 رقم 
الجنسية  من  دافيد  هازلت  السيد 
السفر  لجواز  لالحامل  اإلسرائيلية 

رقم 39026772.
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تحيين النظام األسا�ضي.
 تخويل صالحيات إلتمام. اإلجراءات

القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير يوم 06 يوليو 2021 

تحت عدد 101091.
522 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL  : 0640109989

SOMATRI TRANS
 28/06/2021 بتاريخ  املنعقد 
الجمع  اطار  في   SOMATRI TRANS

العام االستثنائي لشركة  
قرر األعضاء لباإلجماع التغييرات 

التالية : 
العسرى  نادية  السيدة  قررت   -
 100  % أسهمها  جميع  لبيع  تفويت 

بالشركة للسيد اثنان علي 
كمسير  علي  اثنان  السيد  -تعيين 

للشركة 
-كل العمليات املالية لاالدارية تتم 

بإمضاء السيد اثنان علي .
-تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   05/07/2021 بتاريخ 

.100944
للخالصة لالبيان

املسير

523 P

3D MOVE’Z
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
يونيو   14 بتاريخ  املبرم  االستثنائي 
بتاريخ بتارلدانت  املسجل   ،2021 

التبني باإلجماع  2021، تم  18 يونيو 
على القرارات التالية : 

 TOUADDI تغيير اسم الشركة من
 3D MOVE’Z SARL إلى SARL AU

زهرة  لفائدة  حصة   334 تفويت 
حيا ؛

تفويت 333 حصة لفائدة السيدة 
لطيفة موزافير ؛

استقالة السيد رشيد توعدي من 
منصبه كمسير لشركة ؛

تعيين زهرة حيا مسيرة للشركة ؛

تغيير النشاط االجتماعي : 

تاجر ؛

استيراد لتصدير ؛

منتجات  لتسويق  لبيع  شراء 

التجميل بالجملة لالتقسيط لألفراد 

لسيلة،  بأي  الخارج،  في  أل  لاملهنيين 

املحالت،  اإللكترلنية،  التجارة 

مبيعات املنازل، في شكل اجتماعات، 

عن طريق اإلنترنت ؛

التجميل  مستحضرات  توزيع 

الطبيعية لالعناية لالنظام العضوية ؛

لتصفية  الحالقة  منتجات  بيع 

الشعر ؛

تجارة التقسيط خارج املحالت أل 

األكشاك أل األسواق ؛

مستحضرات  لتسويق  استيراد 

التجميل شبه الطبية لالهدايا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية لتارلدانت بتاريخ 

28 يونيو 2021 تحت رقم 838.

السجل التجاري : 6435.

524 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

D’AIT MELLOUL QRIFA
الرأسمال االجتماعي : 300.000 

درهم

املقر االجتماعي : رقم 7، زنقة ليبيا، 

الحي الصناعي أكادير

تحويل اسهم املتوفاة عائشة 

بنشواف الى لرثتها

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

أبريل   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، قرر املساهمون ما يلي : 

الشركة  نشاط  في  االستمرارية 

لعدم تصفيتها ؛

للسيدة  اململوكة  األسهم  توزيع 

 13 بتاريخ  )املتوفاة  بنشواف  عائشة 

نوفمبر 2006( على لرثتها.

الجديد  التوزيع  على  املصادقة 

للرأسمال ؛

تجديد الثقة في املجلس االداري : 

السيد عبد العزيز قريفة بصفته 

الرئيس املدير العام ؛

السيد محمد قريفة بصفته إداريا ؛

السيد عبد الصمد قريفة بصفته 

إداريا.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

نوفمبر   11 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2021 تحت رقم : 100150.
للخالصة لالبيان

525 P

  شرك0) ندن01)  لقسري0) و ل2ب)
ش.م.م

سمالها 
ْ
شركة محدلدة املسؤللية را

.1.000.000 درهم, الكائن مقرها 

االجتماعي بتيزنيت تجزئة املجد رقم 

19 الطابق السفلي طريق ايفني , 

مقيدة بالسجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية بتيزنيت سجل عدد 2071

السجل التجا ري ر قم 2071 

االستثنائي  العام  الجمع  بموجب 

ل   2021 يونيو   25 بتاريخ  املوثق 

يونيو   29 بتاريخ  بتيزنيت  املسجل 

2021 تحت عدد : -2021-0005467

12021 - أمر باالستخالص : 5064 - 

توصيل : 2021454812022

املدنية  الشركة  شركاء  قرر 

العقارية الجنوب ش.م.م ما يلي : 

-تفويت األمالك العقارية 

-منح التفويضات لألشخاص غير 

الشركاء 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ فاتح يوليو  بتيزنيت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 263/2021

526 P

شرك0)دل)دوڤل2پم2) ي)دل)

فس 2غيز س21)دل)پ2 س2
شركة محدلدة املسؤللية

عام  جمع  محضر  بموجب 

املسير  استقالة  قبول  تم  استثنائي، 

السيد بوعياد محمد.

جميع  تفويت  تم  عقد  بموجب 

بوعياد  للسيد  اململوكة  الحصص 

محمد لالسيدة شريف دالوزاني اللة 

صرية إلى السادة : 

السيد الهبزة عبد الرحيم 11250 

حصة

السيد الهبزة عي�ضى 8750 حصة

 5000 السالم  عبد  الهبزة  السيد 

حصة

عام  جمع  محضر  بموجب 

على  الجمع  صادق  استثنائي, 

تعيين  لتم  الذكر,  السالف  التفويت 

الهبزة  ل  الرحيم  عبد  الهبزة  السيد 

لشركة  مشتركين  كمسيرين  عي�ضى 

دل ديڤلوپمو اي دل فالوغيزاسيو دل 

املسؤللية   محدلدة  شركة  پواسو 

الشركة  تلتزم  محدلدة.  غير  ملدة 

بتوقيع منفصل للمسيرين املشتركين. 

6,7,14ل16  البند  تعديل  تم  لبالتالي 

من القانون األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 184/2021 رقم  تحت  بطانطان 

بتاريخ 30/06/2021.
للخالصة لالبيان

527 P

RANAJE CARS
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأس مالها 100.000 درهم

 R.C  : 20981

ICE°001546068000017

ملخص محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة

االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

مسؤللية  حات  شركة  لشركة 

يونيو   14 بتاريخ  املنعقد  محدلدة 

ابوالعباس  زنقة  الكائنة   ,2021

58 حي املوظفين اكادير,  السبتي رقم 

باإلجماع  الشركة  مساهمو  تدالل 

على ما يلي : 

السيدة  حصص  جميع  بيع   -

غناج بديعة التي تقدر ب 500 حصة 

لفائدة السيد حيضر فضل هللا.
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السيدة  حصص  جميع  بيع   -
غناج بديعة التي تقدر ب 500 حصة 

لفائدة السيد أكزال عبدالواحد.
غناج  السيدة  املسير  استقالة   -
نزيهي  السيد  يصبح  لبذلك  مريم, 

هيتم املسير الوحيد للشركة.
- تحديث النظام األساسية. 

القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
رقم  تحت   2021 يوليو   5 في  باكادير 

.100934
528 P

RAMO IMPEX(0شرك
ش.م.م 

السجل التجا ري ر قم 22127 
املقرا الجتماعي رقم 256 الو فا ق 

الصغير بنسر كا ل أ كا د ير 
العام  محضرالجمع  بمقت�ضى 
االستثنائي اجتمع شركاء شركة راموأ 
مبيكس لتمت الصادقة على ما يلي : 

 400 محمد  الخياط  السيد  بيع 
الى  الشركة  في  يملكها  التي  حصة 

السيد حميد أحمد . 
 400 رشيد  الخياط  السيد  بيع 
الى  الشركة  في  يملكها  التي  حصة 

السيد حميد أحمد . 
استقالة السيد الخياط رشيد من 

منصبه كمسير الشركة 
تعيين السيد حميد أ حمد كمسير 

الوحيد للشر كة ملد ة غير محدلدة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   24/06/2021 بتاريخ  بأكادير 

رقم 100456.
529 P

FRIMA TRANS
ش.م.م

زيادة الرأسمال االجتماعي الشركة
العام  الجمع  مدالالت  بمقت�ضى 
االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 
قرر   26/12/2020 بتاريخ  للشركة 
 FRIMA TRANS شركة  الشركاء 

رأسمالها 100.000 درهم ما يلي : 

الرفع من الرأسمال االجتماعي من 

100.000,00 درهم إلى 900.000,00 

درهم عن طريق خلق 8000 حصة. 

الشركة  رأسمال  أصبح  لبذالك 

درهم   900.000,00 في  حدد  الذي 

مقسمة إلى 9.000 حصة كاألتي : 

حصة   4500 مامان  عمر  السيد 

بقيمة 450.000,00 درهم.

السيد عبدالرحمان مامان 4500 

حصة بقيمة 450.000,00 درهم.

باملحكمة  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  انزكان  بمدينة  االبتدائية 

 ,767 عدد  تحت   30/03/2021

السجل التجاري رقم 14713.

530 P

مكتب بريما كونطا

بلوك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادير

 »WUSTEN SAND(«(0شرك

ش م م

رأسمالها : 100.000,00 درهم

املقر االجتماعي  : زنقة لخصاص رقم 

150 حي السالم أكادير 

الزيادة في رأسمال الشركة 
توقيع  حي  عرفي  عقد  بموجب 

 02/07/2021  : يوم  املؤرخ  خاص 

لاملسجل بأكادير يوم 

شركاء  قرر   02/07/2021

م  م  ش   »WUSTEN SAND« شركة 

قدره  بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

حصة   4000 بخلق  درهم   400.000

الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

درهم   500.000 رأسمالها  ليصبح 

لحلك بدمج األرباح.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   06/07/2021 يوم 

.101051
بمثابة مقتطف لبيان

مكتب بريما كونطا

531 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

 AV. MLY ISMAIL IMM. DAR ILLIGH 3EME

ETAGE N°314 NAHDA AGADIR

STE ISSARASSUR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE :

50.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : REZ DE

 CHAUSSEE BLOC B N°66 CITE

EL HOUDA AGADIR

الرفع من الرأسمال االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يونيو   2 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، قرر الشركاء ما يلي : 

الرفع من الرأسمال االجتماعي من 

درهم   150.000 إلى  درهم   50.000

في  درهم   100.000 مبلغ  بدفع  لحلك 

الحساب البنكي للشركة ؛

املنفرد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

لكل من إسارة ازهور لإسارة بوشرى.

من   15 ل   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون األسا�ضي.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة ؛

األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يونيو   30 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2021 تحت رقم : 100527.
للخالصة لالبيان

الحسين ادحلي

532 P

STE KAMED DISTRIBUTION
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 3.000.000

DHS

 LOT ICHIBI D.R ISSEHNANE

ICHADEN CHTOUKA AIT BAHA

الزيادة في  رأسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 22 أبريل 2021 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  رفع 
 6.000.000 إلى  درهم   3.000.000
حصة   30.000 بخلق  لحلك  درهم 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
السيد  الشريك  طرف  من  الواحدة 

الحسين كفاس.
تحيين القانون األسا�ضي للشركة ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 24 بتاريخ   1443 عدد  تحت  بانزكان 

يونيو 2021.
من أجل النسخة لالبيان

عن املسير

533 P

STE FELLAH SOUSS AGRI
 SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 
رأسمالها  100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم -10 مكتب رقم  
01 - شارع محمد السادس -  ايت 

ملول
سجل تجاري رقم : 9991/ انزكان

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
اتخاح  تم   ،2021 يونيو   24 يوم 

القرارات التالية :
رفع رأس مال الشركة بمبلغ قدره   
5.900.000 درهم، أي من 100.000 

درهم إلى 6.000.000 درهم.
تغيير البند 6 من القانون األسا�ضي 

للشركة.
بكتابة  القـانوني  اإليـداع  تم 
بانزكان  الضبط للمحكمة اإلبتدائية 
رقم   تحت   2021 يوليوز   02 بتاريخ 

.1506
534P

SUD HEALTH CARE
SARL

املحرر  العرفي  العقد  على  بناء 
املسجل  ل   03/06/2021 بتاريخ 
قرر    .  15/06/2021 بتاريخ  بانزكان 
  SUD HEALTH  CARE شركاء شركة
محدلدة  مسؤللية  حات   - SARL
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 
االجتماعي  رقم 6 عمارة أريحا تجزئة 
ايت البخاري الدشيرة انزكان مايلي :  
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االجتماعي  الرأسمال  من  الرفع   -

الى  150.000 درهم هذا األخير مقسم 

درهم   100 فئة  من  حصة   1500 إلى 

الواحدة موزعة كالتالي :

         : املالك  عبد  اكساب  السيد   -

250حصة

- السيد سريبي اناس : 250 حصة

            : الجليل  عبد  الجباري  السيد   -

250 حصة  

- السيد رزقي  احمد : 250 حصة.

    : السيد االدري�ضي موالي مبارك   -

250 حصة

      : الواحد  عبد  البرهي�ضي  السيد   -

250 حصة

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير   -

الجديد :

زنقة   االلل  الطابق   1 رقم  شقة 

الفرابي ED242  حي الدخلة  اكادير

- اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  مكتب 

تحت   01/07/2021 بتاريخ  باكادير 
رقم 100548 ل سجل في نفس اليوم 

بالسجل التجاري تحت رقم 48069.

535P 

STE ALGHAITE SERVICE
 SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU CAPITAL DE 100 000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV DES

 FAR RUE AHL BARKA N°17

GUELMIM

IF : 24975982 - RC :1841

ICE : 002002258000044

تعديالت قانونية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 

31/05/2021، بكلميم. قرر الشركاء 

مايلي :

-  بيع أسهم الشركة

األسا�ضي  القانون  تحيين   -

للشركة.

- استقالة املسير لتعيين جديد

بكـتابة  تـم   : الـقانـونـي  اإليـداع   )2
بكلميم  االبتدائية  باملحكمة  الضـبط 
تحـت  بـتاريخ   28/06/2021 بتاريخ 

رقـم 251.
536P

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

MODIFICATION
SOCIETE AGA EURO TRANS

SARL AU
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
املنعقد في 09/06/2021 تم بموجبه 
 AGA « بشركة  تغييرات  احذات 
شركة   EURO TRANS SARL AU
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحد حيت قرر ما يلي  :
• بيع 1000 حصة مملوكة للسيد 
السيد  لصالح  لحسن  العدادي 

احسين مونير.
• استقالة السيد العدادي لحسن 
السيد  لتعيين  كمسير  منصبه  من 

احسين مونير مسيًرا لحيًدا للشركة.
الطابق  الى  الشركة  مقر  نقل   •
شارع  القا�ضي  ايت  عمارة  السفلي 
الدشيرة  مكرر   47 الرقم   1504

الجهادية انزكان، 
األسا�ضي  النظام  تحديث   •

للشركة.
• الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  يداع  اال  تم 
  01/07/2021 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1488. 
537P

DAR  CONFORT
تفويت الحصص/استقالة /

التوقيع/تعيين املسير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركاء  قرر  بأكــــــاديـــــر   14/01/2021
 DAR CONFORT ل مالكي حصص  

ش.م.م ما يلي :

رضواني  السيد  حصص  تفويت   -
رضواني  صوفيا  السيدة  ل  مهدي 
السـيـد  لفائدة  حصة   12000
رلدللف اندري جاك مسارل السيدة 
من   يستفيذان  الذين  ل  هبون   ليلى 

6000 حصة للواحد -50.
املهدي  السـيـد  استقالة   -
رلدللف  السـيـد  لتعـــيين  الرضواني 
ليلى  السيدة  مسارل  جاك  اندري 

هبون  كمسيرين اثنين للشركة.
ل  االداري  التوقيع  حق  اسناد   -*
البنكي  هبون ليلى أل رلدللف اندري 

جاك مسار.
*- تغيير البند 06 ; 07 ; 43     مـن 

القانون األسا�ضي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بأكادير بتاريخ 2021/07/01 

تحت رقم 100553
للخالصة لالتذكير

538P

 SOCIETE »MAROC TEAM
»LOGISTIC

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL SOCIAL : 300 000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOCAL
 COMMERCIAL N° 130 CENTRE

.BELFAA CHTOUKA AIT BAHA
.RC N° : 9993 / INEZGANE

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 2021/06/28ما يلي :

اجتماعية  حصة   500 ل  تفويت 
بحوس  محمد  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد عبدهللا باجدي.
من  اجتماعية  حصة   500 ل  بيع 
لفائدة  بحوس  محمد  السيد  طرف 

السيد عبد هللا المالك.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

2021/07/05 تحت رقم 1510.
539P

 STE TRANS NATURE
MULTISERVICES

SARL
 تفويت حصص ل تغيير املسير 

العام   الجمع  بـمقت�ضى   -  1
بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 
ما  على  االتفاق  تم    2021/06/28

يلي :
االجتماعية  الحصص  تفويت   -

على الشكل التالي :
لكرد   منير  للسيد  حصة   1000

لفائدة  السيد  سعيد كجوط.
- استقالة املسير السيد منير لكرد.

كجوط  سعيد  السيد  تعيين   -
جميع  تخويله  ل  للشركة  كمسير 

السلطات الواسعة لتسيير الشركة. 
للمسير  املنفرد  اإلمضاء  تخويل   -

الوحيد السيد سعيد كجوط.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   -  2
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية  باكادير تحت رقم  101049 

لحلك بتاريخ 2021-07-06  
من اجل النسخة لالبيان

540P

STE TIGHMART TRANS
SARL

 تفويت حصص ل تغيير املسير 
العام   الجمع  بـمقت�ضى   -  1
يونيو   17 بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 

2021  تم االتفاق على ما يلي :
االجتماعية  الحصص  تفويت   -

على الشكل التالي :
عتيق  جمال  للسيد  حصة   500

لصالح السيد محمد سكار.
عتيق  جمال  للسيد  حصة   500

لصالح السيد هشام أكلكال.
جمال  السيد  املسير  استقالة   -

عتيق من إدارة الشركة.
- تعيين السيد محمد سكار مسير 
لحيد للشركة ملدة سنة لاحدة قابلة 
لهذا  لمنح  ضمني  باتفاق  للتجديد 

الغرض صالحيات ألسع.
منح التوقيع اإلداري لاملالي للمسير 

الوحيد السيد محمد سكار.

تعديل القانون األسا�ضي.
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نشاط  على  املسؤلل  استقالة 

النقل السيد محمد عتيق.

تعيين السيد محمد سكار مسؤلال 

جديدا لنشاط النقل للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   -  2

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية  باكادير تحت رقم  101030 

لحلك بتاريخ 2021-07-06  
من اجل النسخة لالبيان

541P

مكتب بريما كونطا
بلوك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادير

 ASSTA(0شرك
ش م

رأسمالها : 300.000 درهم

مقر االجتماعي : مركب تفوكت شارع 

20 غشت أكادير

تفويت أسهم ل تغيير الشكل القانوني 
للشركة

تعيين مسيران للشركة 
توقيع  حي  عرفي  عقد  بموجب 

 16/06/2021  : يوم  مؤرخ  خاص 

 17/06/2021 يوم  بأكادير  لاملسجل 

قرر شركاء شركة »ASSTA » ش م ما 

يلي : 

سهم    541 تفويت  على  املصادقة 

املالك  عبد  البوزياتي   : السادة  من 

مصطفى  البوزياتي  حميد  البوزياتي 

لالسيدة  شهمة  بوفوس  السيدة 

السادة  لصالح  كلتومة  لاجهي 

البوزياتي محمد ل البوزياتي الحسين.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حات  شركة  إلى  مساهمة  شركة  من 

مسؤللية محدلدة. 

ل  محمد  البوزياتي  السادة  تعيين 

لشركة مسيران  الحسين   البوزياتي 

ASSTA ش م م ل ملدة غير محدلدة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   30/06/2021 يوم 

.100525
بمثابة مقتطف لبيان.

مكتب بريما كونطا

542P

TRANS-ARASKI
SARL AU

بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

قررت   ملول   بايت   07/06/2021

الجمعية العامة االستثنائية لشر كة   

TRANS-ARASKI SARL AU مايلي :    

من  اجتماعية   حصة   600 بيع 

طرف السيد توفيق املشرافي لطنيته 
رقم  JB380067 لفائدة السيد يونس 

  Q298478 رقم  لطنيته  الهبطي 

ما  اي  للحصة  درهم   100.00 بثمن 

مجموعه 60.000 درهم .

توفيق  السيد  املسير  استقالة 

.JB380067  املشرافي لطنيته رقم

السيد  النشاط  مسؤلل  اسنقالة 

يوسف أزكري. 

السابق  للمسير  حمة  إبراء 

رقم  لطنيته  املشرافي   توفيق  السيد 

.JB380067

النشاط  مسؤلل  حمة  إبراء 
السابق السيد يوسف أزكري.

تعيين مسير جديد : السيد يونس 

.Q298478 الهبطي لطنيته رقم

 : النشاط  مسؤلل  تعيين 

رقم  لطنيته  الهبطي  يونس  السيد 

.Q298478

التوقيع االجتماعي : السيد  يونس 

 Q298478 الهبطي لطنيته رقم

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

 05/07/2021 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 1512.

543P

شرك0)أوت)ل علي
ش.م.م

Ste AIT OUALI
SARL

RC 4029

اعالن بتعديل 
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

االستثنائي املؤرخ بتاريخ 28/6/2021 

بمقر الشركة تم التعديل األتي:

استقالة مسرلر رشيد من تسيير 
الشركة ل تعيين مسرلر أحمد مسير 

لحيد للشركة ملدة غير محدلدة
تم  البنكي  للتوقيع  بالنسبة 
تعيين مسرلر أحمد ل مسرلر محمد 

كموقعين اثنين.
القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

05/07/2021 تحت رقم 1514.
544P

SOCIETE PILPEL AGADIR
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
للشريك الواحد رأسمالها 100.000 

درهم
رقم 20 الطابق 2 عمارة الفردلس 

شارع الحسن التاني أكادير
47699 س.ت.

بمقت�ضى قرار غير عادي للشركاء 
تقرر  لقد   2021 يونيو   21 في  مؤرخ 

مايلي :
من  دافيد  ازلت  السيد  تعيين 
الجنسية اإلسرائيلية، الحامل لجواز 
كمسير   39026772 رقم  السفر 
لبالتالي،  محددة  غير  ملدة  للشركة 
ستتم إدارة الشركة لفترة غير محددة 
موريس  بنيونس  السيد  قبل  من 

لالسيد ازلت دافيد.
يقبلون  أنهم  األخيران  يعلن 
الوظائف املمنوحة لهم لأنه ال يوجد 
أي تعارض أل حظر من تلقاء أنفسهم 

يمكن أن يمنع هذا التعيين.
الشركة  فإن  حلك،  على  لبناًء 
ستلزم قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة 
بها، بما فيها على مستوى البنوك، من 
خالل التوقيع الوحيد ألحد املسيرين 
ممثل  أي  توقيع  أل  أعاله،  املذكورين 

في حدلد الصالحيات املمنوحة له.
إلتمام.  صالحيات  تخويل 

اإلجراءات القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير يوم  30 يونيو 2021 

تحت عدد 100535.
545P

CABINET SABCONSULTING

MEDEXPERT(EPRG(-(SA
AU CAPITAL DE 4 000 000 DHS
إعالن عن تحويل املقر االجتماعي .

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
 09/04/2021 بتاريخ  املؤرخ  للشركة 

قرر الشركاء ما يلي :
 :  - من  االجتماعي  املقر  تحويل 
 Bloc D1 N°35 AV 11 Janvier Cite

Dakhla Agadir إلى املقر
 131 BD IBN AL  : الجديد 
 HAYTAM ZI TASSILA DCHEIRA

EL JIHADIA
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
 100409 التجارية بأكادير تحت رقم 

بتاريخ 22 يونيو 2021.
546P

مكتب بريما كونطا
بلوك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادير

 CABINET((0شرك
 INTERNATIONAL

 DES TECHNIQUES DE
BÂTIMENT

ش م م بشريك لاحد
رأسمالها : 10.000 درهم

مقر االجتماعي  : بقعة 3686 الطابق 
الثالث الحي املحمدي أكادير.

تحويل  املقر االجتماعي
 الزيادة في رأسمال الشركة

توقيع  حي  عرفي  عقد  بموجب 
 02/06/2021  : يوم  مؤرخ  خاص 
 03/06/2021 يوم  باكادير  لاملسجل 
لشركة الوحيد  الشريك   قرر 

 Cabinet International des«
م  ش   »Techniques de Bâtiment

ما يلي : 
إلى  االجتماعي  املقر  تحويل   -
العنوان التالي : بلوك 02 زنقة 1002 
الحي املحمدي  الطابق األلل   02 رقم 

أكادير. 
بما قدره  الشركة  زيادة رأسمال   -
 3400 بخلق  ل دلك  340.000 درهم 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الشركة  رأسمال  ليصبح  الواحدة 

350.000 درهم لدلك بدمج األرباح.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   29/06/2021 يوم 

100510
 بمثابة مقتطف لبيان.

 مكتب بريما كونطا

547P

ص2مـسبـريلك) نت1ـرنسس1ـ2نسل
شركة محدلدة املسؤللية

رأسمالها االجتماعي: 300.000 
درهم.

املقر االجتماعي : 84، شـارع محمد 
الخامـس - كــلمـيــم

العـام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�ضى 
الغير العادي الـمؤرخ ب 19 أغسطس 

2020، تقرر ما يلي :
إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

العنوان التالي :
الوطني  زنقـة التعالن  مكرر،   15

تالبرجت الجديدة  أكـاديـر.
تغيير البند الرابع )4( من القانـون 

األسا�ضي،
القديم  األسا�ضي  القانون  تغيير 
القانون  على  املوافقة  ل  للشركة 

األسا�ضي الجديد.
باملـحكمة  الـقانـونـي  إٳليداع  تم 
بتـاريـخ  بـكلميم  االبتدائيـة 

23/06/2021 تحـت رقـم 243.
قـــصــد الـــنــشـــر

548P

TAPHA TRANS
SARL AU

تغيير املقر االجتماعي
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املسجل   2021 ماي   27 بتاريخ  املبرم 
بأكادير بتاريخ 31 ماي 2021 تم تبني 

القرار التالي :
الطابق   : إلى  املقر االجتماعي  نقل 
الداخلة   33 رقم   3G بلوك  األلل 

اكادير.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
 2 بتاريخ  ألكادير  التجارية  باملحكمة 

يوليو 2021 تحت رقم 100793.
السجل التجاري : 43235.

549P

مكتب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقالمة

بايت ملول،86150، بايت ملول املغرب

SOCIETE BOUTOUB TRANS
SARL AU

محدلدة مسؤللية  حات   شركة 

حات الشريك الوحيد لعنوان مقرها 

بالطابق   4 رقم  مكتب  االجتماعي 

سمارة  شارع  الحيان  بعمارة  األلل 

بلوك  A رقم 14 بايت ملول املغرب
التجاري  السجل  في  التقييد  رقم 

18211/انزكان.

تغـــــــــيـــــــــــير مــــــــــقـــــــــر الشركة
 BOUTOUB شركة  قررت 

اجتماعها  في   TRANS SARL AU

االستثنائي املنعقد يوم 11/06/2021

تجزئة  من  الشركة  مقر  تغيير 

إلى  ملول   ايت   158 رقم  املستقبل 

4 بالطابق  التالي مكتب رقم  العنوان 

سمارة  شارع  الحيان  بعمارة  األلل 

بلوك A رقم 14 بايت ملول.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 1477 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 30/06/2021.

550P

STE KAMED TRANSPORT
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 50.000.000

DHS

 BLOC 2 N° 248 BENSERGAO

AGADIR

الزيادة في  رأسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 27 أبريل 2021 تقرر ما يلي : 

من  الشركة  رأسمال  رفع 

30.000.000 درهم إلى 50.000.000 

حصة   200.000 بخلق  لحلك  درهم 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

السيد  الشريك  طرف  من  الواحدة 

الحسين كفاس.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة ؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بأكادير تحت عدد 99782 بتاريخ 26 

ماي 2021.
من أجل النسخة لالبيان

عن املسير

551 P

C.A CONSEIL

Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR 

EDDAHBI ,CITE DAKHLA, 

Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55 

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

MODIFICATION
CLINIQUE TILILA

SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

تم   18/06/2021 في  املنعقد 

بشركة  تغييرات  احذات  بموجبه 

حات  شركة    CLINIQUE TILILA «

مسؤللية محدلدة .

حيت قرر مايالي :
أربعة  بمبلغ  املال  رأس  من  زيادة 

درهم  ألف  لخمسمئة  ماليين 

 5.500.000 من  لجعلها   4.500.000

الى 10.000.000 درهم.

 تحيين القانون األسا�ضي.
باملحكمة   القانوني  يذاع   اال  تم  

 06/07/2021 في  باكادير  التجارية 
تحت   رقم 101206.

552P

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

COPIMEC
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

تم   14/06/2021 في  املنعقد 

بشركة   تغييرات  احذات  بموجبه 
رأسمالها    »  COPIMEC SARL «

3000.000  درهم 

 حيت قرر مايلي :
من  الشركة  املال  رأس  من  رفع 
  2.000.000 خالل دمج األرباح بمبلغ 
درهم   8.000.000 من  لزيادته  درهم 

إلى 10.000.000 درهم.
تحين القانون األسا�ضي للشركة .               
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
  02/07/2021 في  باكادير  التجارية 

تحت رقم 100860.
553P

 SOCIETE TOUS TRAVAUX
DE BATIMENTS DU SUD

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 3.000.000 درهم

 املقر االجتماعي تجزئة البلدية
رقم A 33 أمسرنات اكادير

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 2021 يونيو   2 ب  املؤرخ  االستثنائي 

تم ما يلي :
مسيرا  اكوت  حسن  السيد  تعيين 

للشركة ملدة سنة.
توقيع الشركة : مشترك بين السيد 

حسن اكوت لالسيد سمير اكوت.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
تحت رقم 100572 بتاريخ فاتح يوليو 

2021، سجل تجاري رقم 3349.
للخالصة لالبيان

554P

 SOCIETE TRAVAUX
 ENTRETIENS LOCATIONS

ET SERVICES TELS
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي تجزئة البلدية رقم 

A 33 أمسرنات اكادير
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 2021 يونيو   2 ب  املؤرخ  االستثنائي 

تم ما يلي :
مسيرا  اكوت  حسن  السيد  تعيين 

للشركة ملدة سنة.
توقيع الشركة : مشترك بين السيد 

حسن اكوت لالسيد سمير اكوت.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  القانوني 
بتاريخ   100571 رقم  تحت  بأكادير 
رقم  تجاري  سجل   01/07/2021

.6741
للخالصة لالبيان

555P

CULTURES VERTES
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
30 ابريل2021،  االستثنائي املؤرخ في 
قرر الجمع العام غير العادي للشركة 
حات  شركة   CULTURES VERTES
لحيد  املحدلدةبشريك  املسؤللية 
درهم    100.000 الرأسمال  حات 
رقم  مكتب   3 الطابق  عند  مقرها: 
املقالمة  شارع  افران  عمارة   585

اكادير.
حيت تقرر مايلي :

استقالة السيد Achraf PIRO من 
منصبه كمسير لشركة لابراءحمته.

 Gerardus Karel السيد  تعيين 
لحيد  كمسير   Maria VAN OERS
لجميع  فردي  لبإمضاء  لشركة 

املعامالت اإلدارية لالبنكية.
تحيين النظام السا�ضي لشركة.

بمكتبة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليوز   5 بتاريخ 

.101032
556P

 SOCIETE AGRICOLE
AFOURAR

SARL
شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 

7.000.000 درهم
ملكية توجانا اخميس ايت اعميرة اقليم 

اشتوكة ايت باها
س.ت 6335

بمقت�ضى قرار غير عادي للشركاء 
تقرر  لقد   2021 يونيو   21 في  مؤرخ 

مايلي  :
للشركة  األسا�ضي  الغرض  تمديد 
لالتصدير.   االستيراد  نشاط  بإضافة 
من   3 املادة  تعديل  تم  لبالتالي، 

النظام األسا�ضي.

النشاط  إلى  جديد  نشاط  إضافة 
تكون  بحيث  للشركة  الرئي�ضي 

األنشطة الجديدة للشركة :
مقالل في تسيير الضيعات الفالحية

االستيراد لالتصدير.
 تخويل صالحيات إلتمام اإلجراءات

القانونية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 اإلبتدائية النزكان يوم 2 يوليوز 2021

تحت عدد 1500.
557P

STE FELLAH SOUSS AGRI
 SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 
 درهم 100.000رأسمالها 

املقر االجتماعي : رقم 10 - مكتب 
 رقم  01 - شارع محمد السادس -

ايت ملول
سجل تجاري رقم : 9991/ انزكان

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
يوم 10 يونيو 2021، تقرر ما يلي :

استمرار نشاط الشركة.
بكتابة  القـانوني  اإليـداع  تم 
بانزكان  الضبط للمحكمة اإلبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   2 بتاريخ 

.1504
558P

BEST RIDE TOURS
SARL

شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها : 1.000.000 درهم

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
25/06/2021 قررمساهمو  في  املؤرخ 

الشركة ما يلي : 
كراء   : التالي  النشاط  اضافة 
 الدراجات لاملعذات الخاصة بالرياضات

املائية .
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
01/07/2021  تحت  بتاريخ  باكادير  

رقم 100924.
 للخالصة ل التذكير   

قبال حسن

559P

شرك0)بسلي)بريم2ر
ش.م.م

Ste PALAIS PRIMEURS
SARL

RC 16777
اعالن بتعديل 

الجمع  محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 
تم  الشركة  بمقر   07/06/2021

التعديل األتي :
احداث فرع للشركة بدلار أغرايس 

أيت اعميرة أشتوكة أيت باها
القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ   بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

06/07/2021 تحت رقم 1527.
560P

تب1ير)حر
املوقع  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
 2021 مارس   22 بتاريخ  بتيزنيت 
أبريل   5 بتاريخ  بتيزنيت  لاملسجل 
حر  تسيير  عقد  إبرام  تم   2021

بالخصائص التالية :
اسم املكري : سلمى طالش.

املسجل بالسجل التجاري بتيزنيت 
تحت رقم 12602.

عمارة   313 رقم  بفيال  الساكن 
املنزه الشطر 3 شارع ج م اكادير.

 LA MANAR اسم املكتري : شركة
.DE GESTION PRIVEE SARL

رقم  بفيال  الكائن  التجاري  األصل 
السعدية لرقم  تجزئة   36 ل   35  ،34
لاملكون  تيزنيت  الوحدة  تجزئة   151
للتعليم  خصوصية  مدرسة  من 

األللي، االبتدائي لاإلعدادي.
قابلة  سنوات   3  : الكراء  مدة 

للتجديد.
561P

STE SW PROJET
الجريدة  في  لقع  خطا  استدراك 

الرسمية عدد5672 
بدال من 1000.000.00- درهم 

حصة   5000  : حساين  الناصري 
اجتماعية

 5000  : العزيز  عبد  الناصري 

حصة اجتماعية

يعوض ب - 100.000.00 درهم

حصة   500  : حساين  الناصري 

اجتماعية

الناصري عبد العزيز : 500 حصة 

اجتماعية.
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

24/03/2021 تحت رقم 22821.

562P

استدراك خطإ لقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5670

بتاريخ 30 يونيو 2021 الصفحة 

 13334، لاملتعلق باإلعالن
275P رقم

H M
SARL AU

 H.M  : الشركة  : تسمية  بدال من 

.SARL

......................................................

 H1M  : الشركة  تسمية   : يقرأ 

 .SARL

......................................................

)لالباقي بدلن تغيير(.

STE BOU TZIRA
 SARL AU 

العنوان :

حي القدس تاكلفت املركز اقليم 

ازيالل
 رقم التقييد بالسجل التجاري 

4621

انشاء  تم  عرفي   عقد  بمقت�ضى 

شركة  حات املسؤللية املحدلدة  حات 

الشريك الوحيد     تحمل  الخصائص 

التالية :

التسمية : 

STE BOU TZIRA SARL AU

 العنوان :

اقليم  املركز  تاكلفت  القدس  حي 

ازيالل
رأس املــال 100000 درهم 
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لالحامل  اسماعيل  شودري 
IC99588 للبطاقة الوطنية رقم
القاطن تاكلفت املركز ازيالل

تدبير  ل  استغالل  الغرض  
الضيعات الفالحية 

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة: 99 سنة

املسير :  شودري اسماعيل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  210 رقم    تحت  أزيالل  االبتدائية 

تاريخ 5/05/2021 .
1 C

Sté GALI DAR
رفع رأسمال شركة 

محدلدة مسؤلية  حات   شركة 
لعنوان الوحيد  الشريك   حات 

محمد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الثاني  الحسن  ل  الخامس 
رقم  مالل  بني  الثالث  الطابق 
املغرب. مالل  بني   23000  -  363 

التقييد  رقم  الشركة  رأسمال  رفع 
.9785 التجاري  السجل   في 

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 
رأسمال  رفع  تم   2021 يونيو   11 في 
 2.600.000« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   100.000« من  أي  درهم« 
 : طريق  عن  درهم«   2.700.000« إلى 

تقديم حصص عينية. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 744.
2 C

 STE PATISSERIE
 BOULANGERIE BRIOCHE

SARL AU
العنوان :

الشقة رقم 1 الطابق االلل املطلة 
شارع محمد الخامس

 رقم التقييد بالسجل التجاري 
10277

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
13/07/2021 تم انشاء شركة  حات 
الشريك  حات  املحدلدة   املسؤللية 
الوحيد     تحمل  الخصائص التالية :

 STE PATISSERIE التسمية: 

 BOULANGERIE BRIOCHE SARL

.AU

الطابق   1 رقم  العنوان : الشقة 

االلل  شارع محمد الخامس بني مالل 

رأس املــال 100000 درهم.

لالحامل  املنضور  الصمد  عبد 

.I245288  للبطاقة الوطنية رقم

القاطن تجزئة الخير بلوك 4 الرقم 

24 بني مالل

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة

املسير : عبد الصمد املنضور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم     تحت  مالل  بني  االبتدائية 

414بتاريخ 5/7/2021.

3 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

 SP WORLD 
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بمقت�ضى   

بسيدي    16/06/2021 بتاريخ  

النظام  لضع  تم  الشاطئ   رحال 

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

تحمل  لالتي  لحيد  لشريك  املحدلدة 

الخصائص   التالية :

  التسمية  :    

SP WORLD * SARL AU *

حات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤللية املحدلدة لشريك لحيد

التنظيف  االجتماعي:  الهدف 

الصناعي لاملدني

الشركة  رأسمال  حدد  املال:  رأس 

بمبلغ 100.000    درهم في يد 

االدري�ضي  الودغيري  اسماعيل   -

100.000,00      درهم 

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 31 إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

ديسمبر من كل عام.

تجزئة   277 االجتماعي:  املقر 

القادري الطابق االلل صندلق البريد 

302 برشيد

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 

للسيد: اسماعيل الودغيري االدري�ضي  

ملدة غير محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 832/2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

29/06/2021 تحت عدد   15405. 

4 C

  املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- سطات

 QODS CASH 
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�ضى   

تم  ببرشيد     10/06/2021 بتاريخ  

حات  لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

لحيد  لشريك  املحدلدة  املسؤللية 

لالتي تحمل الخصائص   التالية :

  التسمية  :    

QODS CASH * SARL AU *

حات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤللية املحدلدة لشريك لحيد

الهدف االجتماعي: تحويل األموال
الشركة  رأسمال  حدد  املال:  رأس 

بمبلغ 10000   درهم في يد 

- عمرل الوافي 10000      درهم 

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 31 إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

ديسمبر من كل عام.

تجزئة   211 االجتماعي:  املقر 

القدس برشيد 

التسيير  حق  أعطي  التسيير: 

للسيد: عمرل الوافي  ملدة غير محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 810/2021 كما تم تسجيل 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

23/06/2021 تحت عدد   15379  .   

5 C

 BEN OUYAZZOU
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد

رأسمالها 1.000.000.00 درهم

مقرها : حي الحسني رقم 1335 

الطابق االلل

- الداخلة -

عرفي  عقد  بمقت�ضى  تأسيـــس 
إحداث  تم   ،  16/03/2021 بتاريخ  

حات  لشـركـة  األسا�ضي  القانون 

مسؤللية محدلدة لشريك لحيد.

التسميــة:

 BEN OUYAZZOU SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 

لشريك لحيد

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

أشغال البناء عامة.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

املقر االجتماعي :  حي الحسني رقم 

1335 الطابق االلل - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  /-رأس 

مقسم  درهم   1.000.000.00 مبلغ 

 100 فئة  من  حصة   10.000 على 

الشريك  لفائدة  للواحـد  درهم، 

الوحيد : يوسف اليزل

التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  : يوسف اليزل

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.
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 اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 
عـدد  تحـت     18/03/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   422/2021

   .17645
للنشر لالبيان

6 C

 CONSETMAT
 SARL

شـركـة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي السالم ، رقم 1023 ، 
املقاطعة الخامسة

  الداخلة
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  12/02/2021
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة.
التسميــة :

شـركـة   CONSETMAT SARL
حات مسؤللية محدلدة 

الهــدف :
داخل  سواء  الشركة  تهدف 
الخاص لحسابها  خارجه  أل   املغرب 

أل لحساب الغير إلى : 
أشغال البناء بصفة عامة.

العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
 ، السالم  حي   : االجتماعي  املقر   
 - الخامسة  املقاطعة   ،  1023 رقم 

الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة السيدان : 
مصطفى امهال 500 حصة

عبد اللطيف بلعطار 500 حصة

التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدان : 

مصطفى امهال 

عبد اللطيف بلعطار

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 

عـدد  تحـت      10/03/2021 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   384/2021

 .17591
للنشر لالبيان

7 C

  EL WATANI NEGOCE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي لاد الشياف رقم 147

- الداخلة -

 تأسيـــس 
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  16/03/2021

مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.

التسميــة:

 EL WATANI NEGOCE  SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 

لشريك لحيد

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

أعالي  في  الصيد  البحري،  الصيد 

لتصدير  استيراد  مسمكة،  البحار، 

، تجميد  البحر  األسماك لمنتوجات 

منتوجات  جميع  لاستيراد  معالجة   ،

البحر الطرية لاملجمدة.

 كذلك جميع العمليات الصناعية،
عالقة  لها  التي  املالية  التجارية، 
بالهدف  مباشرة  غير  أل  مباشرة 

اإلجتماعي. 
 املقر االجتماعي:  حي لاد الشياف 

رقم 147 - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000
للواحـد لفائدة الشريك الوحيد : عبد 

الرحيم الوطني
التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 
السيد الوحيد  : عبد الرحيم الوطني

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 
عـدد  تحـت     31/03/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   519/2021

   .17795
للنشر لالبيان

8 C

LMAGISSE SUD
 SARL

شـركـة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي النهضة شارع إمام مالك 
رقم 36

  الداخلة
 تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  11/03/2021
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة.
 LMAGISSE SUD  : التسميــة 
SARL شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

الهــدف :
داخل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

 ،PVC ، اشغال النجارة ، األملنيوم
الخشب .

اشغال البناء عامة.
استيراد لتصدير.

العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
املقر االجتماعي : حي النهضة شارع 

إمام مالك رقم 36 - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة السادة : 
محمد مهدالي  500 حصة

هند توفيقي  500 حصة
التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد: محمد مهدالي
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 
عـدد  تحـت   13/04/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   608/2021

 .17917
للنشر لالبيان

9 C

NJARA TRANS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 
لشريك لحيد

رأسمالها 100.000.00 درهم
مقرها : حي الحسني رقم 895

- الداخلة -
تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  19/02/2021
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.
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التسميــة:

 NJARA TRANS SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 

لشريك لحيد

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

نقل البضائع لحساب الغير.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

املقر االجتماعي:  حي الحسني رقم 

895 - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

مصطفى السلطاني

التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  : مصطفى السلطاني

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 

عـدد  تحـت     17/03/2021 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   412/2021

   .17629
للنشر لالبيان

 10 C

 PERLE DAKHLA
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد

رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي القسم 1 زنقة 1 رقم 7

- الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   

القانون  إحداث  تم   ،  02/03/2021

مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.

التسميــة:

 PERLE DAKHLA SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 

لشريك لحيد

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

استغالل محطة - فندق

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

 1 القسم  حي  االجتماعي:   املقر 

زنقة 1 رقم 7 - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة الشريك الوحيد : عبد 

الفتاح املعرلفي

التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  : عبد الفتاح املعرلفي

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 

عـدد  تحـت   18/03/2021 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   433/2021

   .17661
للنشر لالبيان

11 C

SAHALOG
 SARL

شـركـة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : شارع طول عمرل عمارة أم 

املؤمنين  شقة 02 الطابق الثاني 

  الداخلة

  تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  19/02/2021

مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة.

التسميــة :

حات  شـركـة   SAHALOG SARL   

مسؤللية محدلدة 

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

أعالي  في  الصيد   ، البحري  الصيد 

لتصدير  استيراد  مسمكة،   ، البحار 

األسماك لكل منتوجات البحر.

جميع  لاستيراد  معالجة   ، تجميد 

 ، لاملجمد  الطري  البحر  منتوجات 

،تحفيظ  ملعالجة  معمل  استغالل 

منتوجات الصيد.

العمليات  جميع  كذلك 

لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

 املقر االجتماعي : شارع طول عمرل 

الطابق   02 شقة  املؤمنين   أم  عمارة 

الثاني - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 
التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة السادة : 
عماد صبار 500 حصة

توفيق حراثي 500 حصة
التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد: عماد صبار
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذهب،  لادي 
عـدد  تحـت   18/03/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   423/2021

 .17647
للنشر لالبيان

12 C

SAM MAROC
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 
لشريك لحيد

رأسمالها 100.000.00 درهم
مقرها : حي القسم 02 رقم 06 �ضي

- الداخلة -
تأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  18/07/2018
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.
التسميــة :

 SAM MAROC SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 
لشريك لحيد

الهــدف :
داخل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 
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الحديثة  الخشب  نجارة  اشغال 
املعدنية  النجارة   ، لالتقليدية 

لالبالستيكية لاالملنيوم.
العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
 02 القسم  االجتماعي:  حي  املقر   

رقم 06 �ضي - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000
 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

العالمي عنيد
التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  : العالمي عنيد
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 
عـدد  تحـت   24/07/2018 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   1323/2018

   .12517
للنشر لالبيان

13 C

 SOCIETE MAROCAINE
 D’EXPLOITATION

 AGRICOLE
ET COMMERCIALE

 SARL 
شـركـة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي املسيرة 1 شارع محمد الرفاعي 
رقم 70

  الداخلة

 تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  21/04/2021
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة.

التسميــة :
 SOCIETE MAROCAINE
 D’EXPLOITATION AGRICOLE ET

 COMMERCIALE SARL
شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

الهــدف :
داخل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 
 ، النباتات  جميع  لبيع  إنتاج 

تهيئة لصيانة املساحات الخضراء.
إنتاج   ، عامة  بصفة  الزراعة 

مختلف الخضر لالفواكه.
تربية املوا�ضي  بمختلف أشكالها.

العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
املسيرة  حي   : االجتماعي  املقر 
 70- رقم  الرفاعي  محمد  شارع   1

الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للواحـد لفائدة السادة : 
محمد عالي اعبيدل  100 حصة

ميساء اليعقوبي  500 حصة
UCAR TUNCAY 400 حصة

التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 
السيد : محمد عالي اعبيدل

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 
عـدد  تحـت     30/04/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   717/2021

 18075
للنشر لالبيان

14 C

STE NERD
SARL A ASSOCIE UNIQUE 
شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي االمل 1 بلوك 15 رقم 02
- الداخلة -
 Iتأسيـــس

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  16/02/2021
مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.
/-التسميــة:

 STE NERD SARL A ASSOCIE
UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 
لشريك لحيد
/-الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 
 ، تصدير   ، استيراد   ، تسويق 
نقل السمك لجميع منتوجات البحر 
الطرية لاملجمدة، تجميد، معالجة ، 
تحويل  لنقل جميع منتوجات البحر، 

خدمات املسمكة.
تحويل  أل  ملعالجة  معمل  خلق 

منتوجات البحر.
الصيد البحري بصفة عامة.

العمليات  جميع  كذلك 
لها  التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
 1 االمل  حي  االجتماعي:   املقر   -/  

بلوك 15 رقم 02 - الداخلة.
 /-املــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  /-رأس 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000
 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

أيوب رفيق
الشركـة  تسييـر  :عهـد  /-التسييـر 

إلى السيد الوحيد  : أيوب رفيق

: تبتـدئ من فاتـح  /-السنـة املاليـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

لالحتياط   5%   : /-األربــاح 

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 

عـدد  تحـت     08/03/2021 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   373/2021

   .17567
للنشر لالبيان

15 C

PLAISIR DE DAKHLA
SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد
رأسمالها 10.000.00 درهم

مقرها : حي موالي اسماعيل رقم 56

- الداخلة -

   تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�ضى   
القانون  إحداث  تم   ،  10/03/2021

مسؤللية  حات  لشـركـة  األسا�ضي 

محدلدة لشريك لحيد.

/-التسميــة:

 PLAISIR DE DAKHLA SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدلدة  مسؤللية  حات  شـركـة 

لشريك لحيد

/-الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أل خارجه لحسابها الخاص أل 

لحساب الغير إلى : 

جميع األنشطة املتعلقة بالفندقة 

، خاصة خدمات اإلقامة ، املطعم.
تنظيم مؤتمرات، رحالت سياحية 

لكل ما يتعلق بنشاط الشركة.

 كذلك جميع العمليات الصناعية،

عالقة  لها  التي  املالية  التجارية، 

بالهدف  مباشرة  غير  أل  مباشرة 

اإلجتماعي. 
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موالي  حي  االجتماعي:   املقر   -/  

اسماعيل رقم 56 - الداخلة.

 /-املــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  /-رأس 

على  مقسم  درهم   10.000.00 مبلغ 

درهم،    100 فئة  من  حصة   100

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

انريكي مارتينيز كزانوفاس

الشركـة  تسييـر  :عهـد  /-التسييـر 

انريكي   : الوحيد   السيد  إلى 
مارتينيز كزانوفاس

: تبتـدئ من فاتـح  /-السنـة املاليـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  لتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

لالحتياط   5%   : /-األربــاح 

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي :

باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة  بمدينـة   ، الذهب  لادي 

عـدد  تحـت     30/03/2021 يـوم 

رقم  التجاري  السجل   509/2021

   .17779
للنشر لالبيان

16 C

MOROCCAN CONSULTING CENTER

 ولفرصسل)سمسرت)س2 يب21ن
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65

 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
اينفرصال سمارت سوليسيون 

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  اقامة 

سونطر دافير الطابق الرابع رقم 5    - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

59909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2021 مارس   08

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اينفرصال سمارت سوليسيون.

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

املستمر,  التكوين  مركز  التدبير, 

مقالل التظاهرات.

اقامة    : االجتماعي  املقر  عنوان 

سونطر دافير الطابق الرابع رقم 5    - 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة جهان كصاص  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة جهان كصاص عنوانه)ا( 

4 زنقة االدارسة ش 1 حسان الرباط 

10000 الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة جهان كصاص عنوانه)ا( 

4 زنقة االدارسة ش 1 حسان الرباط 

10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 01 أبريل 

2021 تحت رقم 81850.

1I

Consultation internationale  6870  

PREVIA MAROC
إعالن متعدد القرارات

  Consultation internationale

6870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

PREVIA MAROC »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 106,زنقة 

ماليزيا النهضة - 210 خريبكة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.731

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 يناير 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: اغالق الفرع الكائن ب 11.زنقة  

املعاريف.الدار  شراز  اسحاق  ابو 

البيضاء 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

من  االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي: 

الى  ماليزيا.النهضة.خريبكة  106.زنقة 

11.زنقة  ابو اسحاق شراز املعاريف 

الدار البيضاء

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 04: الذي ينص على مايلي: 

ابو  11.زنقة   الكائن ب  الفرع  اغالق 

اسحاق شراز املعاريف.الدار البيضاء 

على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 

من  االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي:  

الى  ماليزيا.النهضة.خريبكة  106.زنقة 

11.زنقة  ابو اسحاق شراز املعاريف 

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775689.

2I

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.ل

نقل)ب2عمسري)ش.م.م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.ل

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

نقل بوعماري ش.م.م شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري 

الشيخ شارع 73 رقم 26 الناظور 

الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   28

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نقل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بوعماري ش.م.م.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير لتصدير لاالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : حي لعري 
الناظور   26 رقم   73 شارع  الشيخ 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بدر الدين الوعماري  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوعمرل  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بدر الدين الوعماري  : 500 

بقيمة 100 درهم.

 500  : بوعمرل  ابراهيم  السيد 

بقيمة 100 درهم.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

الوعماري   الدين  بدر  السيد 
 62000 عنوانه)ا( حي املطار العرلي 

الناظور املغرب.
السيد ابراهيم بوعمرل عنوانه)ا( 
 62000 العرلي   الشباب  دار  حي 

الناظور  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الوعماري   الدين  بدر  السيد 
 62000 عنوانه)ا( حي املطار العرلي 

الناظور املغرب
السيد ابراهيم بوعمرل عنوانه)ا( 
 62000 العرلي   الشباب  دار  حي 

الناظور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1008.

3I

fiduciaire dar dmana

société NAHRTRAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاليين درب الدرعاليين 

رقم 10 لزان حي الدرعاليين درب 
الدرعاليين رقم 10 لزان، 16200، 

لزان املغرب
société NAHRTRAD  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي بحي اكادير 

تجزئة كريمة 1 رقم 27 لزان   - 
16200 لزان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.159
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نهري  طارق  )ة(  السيد  تفويت 
900 حصة اجتماعية من أصل 900 
حصة لفائدة  السيد )ة( محمد نهري 

بتاريخ 19 أبريل 2021.

نهري  عادل  )ة(  السيد  تفويت 

900 حصة اجتماعية من أصل 900 

حصة لفائدة  السيد )ة( محمد نهري 

بتاريخ 19 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   20 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3011.

4I

fiduciaire dar dmana

STE KAMHE CAFE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire dar dmana

حي الدرعاليين درب الدرعاليين 

رقم 10 لزان حي الدرعاليين درب 

الدرعاليين رقم 10 لزان، 16200، 

لزان املغرب

STE KAMHE CAFE  شركة حات 

مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 142 

تجزئة زيتونة حي القشريين لزان - 

16200 لزان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.957

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم  تحويل    2020 نونبر   24 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

القشريين  حي  زيتونة  تجزئة   142«

إلى  املغرب«  لزان   16200  - لزان 

رقم  الزيتونة  تجزئة  القشريين  »بحي 

لزان    16200  - لزان  مراب   128

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3012.

5I

SURPLEX MOROCCO

SURPLEX MOROCCO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

SURPLEX MOROCCO
زنقة سومية اقامة شهرزاد 3 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 
20042، الدار البيضاء املغرب

SURPLEX MOROCCO  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطاابق 

5 رقم 22 الدارالبيضاء  - 20470 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.410439
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مبشور نجيم  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782029.
6I

JW TRAVAUX

JW TRAVAUX SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

JW TRAVAUX
2361 تجزئة معطى هللا محل رقم 1 
اسكجور ، 40000، مراكش املغرب
JW TRAVAUX SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 2361 
تجزئة معطى هللا محل رقم 01 

اسكجور مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86387
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125220.
7I

STE FIACCOF 

STE CHALH MENAGE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE CHALH MENAGE شركة 

حات مسؤلية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
9  ابو انس املرجة  زلاغة  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALH MENAGE
مقاللة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  الحراسة   التنظيف   في 

املختلفة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - زلاغة   املرجة   انس  ابو    9 رقم 

30000 فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عزيزة الشلح :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشلح  عزيزة  السيدة 

دلار ثابوتت  ترميكت لرزازات 30000 

لرزازات املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشلح  عزيزة  السيدة 

دلار ثابوتت  ترميكت لرزازات 30000 

لرزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   04 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 68191.

8I

STE FIACCOF 

STE(LE(33-EVENTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE LE 33-EVENTS  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

بوعبيد لالد الطيب سفلي طريف 

املطار رقم 35 - 30000 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47609

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة( كطوع 

محمد امين كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2963.
9I

GLOBALE AGADIR SERVICES

 GLOBALE AGADIR
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

GLOBALE AGADIR SERVICES
 HAY DAKHLA AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 GLOBALE AGADIR SERVICES
»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: بلوك 15 , 
رقم  75 حي الداخلة اكادير - 80000 

.AGADIR MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.43719

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أبريل 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اقرار ل قبول تحويالت الحصص التي 
قامت بها كريمة حاف�ضي لصالح كل 
من مصطفى الوكس ل الحسين زين ، 
مما نتج عن توزيع الف سهم املكونة 
الشكل  على  الشركة  مال  لرأس 
التالي - الوكس مصطفى 500 سهم - 

الحسين زين     500 سهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إقرار ل قبول استقالة كريمة حاف�ضي 
تعيين  ل  مشترك  مسير  منصب  من 
ملدة  لحيد  كمسير  الوكس  مصطفى 

غير محدلدة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املدينة  في نفس  الشركة  تحويل مقر 
 802 الشقة   I عمارة   I61 تجزئة  من 
إلى  اكادير  الهدى  حي  الرابع  الطابق 
بلوك F15 رقم 75 حي الداخلة اكادير

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحديد مقر الشركة 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حصص راس املال  الشركة

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تعيين مسير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 04 ماي 2021 

تحت رقم 99395.
10I

socogese

»ECOLE DES CHAMPS«
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»ECOLE DES CHAMPS« »شركة 
حات مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: ملعب 

الخيل نجزئة األمل قطعة رقم 16 - 
30000 فاس املغرب.

»تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21907
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2021
مهام  مزاللة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: غير محدلدة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/3008.
11I

METROPOLE BUSINESS CENTER

PEGA HEALTH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب

PEGA HEALTH شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - -- الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   19
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PEGA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HEALTH
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت لعلوم الكمبيوتر.
عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 
8 - -- الدار  3 رقم   زرقطوني الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الحراز  الغفور   عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الحراز  الغفور   عبد  السيد 
الشراردة  زنقة   20 رقم  عنوانه)ا( 
طابق 2 شقة 3 الدار البيضاء - الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الحراز  الغفور   عبد  السيد 
الشراردة  زنقة   20 رقم  عنوانه)ا( 
طابق 2 شقة 3 الدار البيضاء - الدار 

البيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783818.
12I

FCG AL AMANE

 HEALTH SOLUTIONS
 REGENERATION

PHARMACEUTIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

 HEALTH SOLUTIONS
 REGENERATION

PHARMACEUTIQUE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األبطال شقة 4 اكدال  - 10000 

الرباط املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HEALTH SOLUTIONS  :
 R E G E N E R A T I O N

.PHARMACEUTIQUE
لوازم  بيع   : بإيجاز  غرض الشركة 
ل معدات طبية ل رياضية - تصدير ل 

استيراد .
عنوان املقر االجتماعي : 15 شارع 
 10000  - اكدال    4 شقة  األبطال 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 165   : بنيوسف  ريم  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 170   : بنيوسف  صفاء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 165   : رياح  السيد حمزة سو�ضي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنيوسف  ريم  السيدة 
رقم 14 زنقة اسد ابن الفرات اكدال 

10000 الرباط املغرب.
السيدة صفاء بنيوسف عنوانه)ا( 
رقم 14 زنقة اسد ابن الفرات اكدال 

10000 الرباط املغرب.
رياح  سو�ضي  حمزة  السيد 
حي   39 الرقم   44 الزنقة  عنوانه)ا( 
البريد ح ي م  10000 الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنيوسف  ريم  السيدة 
رقم 14 زنقة اسد ابن الفرات اكدال 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115797.
13I

NEO FOOD

SAFEWAT AL JANOUB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SAFEWAT AL JANOUB
59 شارع الزرقطوني طابق 6 رقم 

18 الدار البیضاء ، 20360، الدار 
البيضاء املغرب

SAFEWAT AL JANOUB  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني طابق 6 رقم 18 الدار 
البیضاء - 20360  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAFEWAT AL JANOUB
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة لالبناء.
عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 
الدار   18 رقم   6 طابق  الزرقطوني 
البيضاء  الدار    20360  - البیضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 330   : خديجة   صادق  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : زائرة  بن  جمیلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اللویزي عمر :  340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة صادق خديجة  عنوانه)ا( 
  2000  1068 رقم   02 النخلة  حي 

قلعة السراغنة املغرب.
السيدة جمیلة بن زائرة عنوانه)ا( 
  2000  1068 رقم   02 النخلة  حي 

قلعة السراغنة املغرب.
السيد اللویزي عمر عنوانه)ا( حي 
قلعة    2000  1068 رقم   02 النخلة 

السراغنة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اللویزي عمر عنوانه)ا( حي 
قلعة    2000  1068 رقم   02 النخلة 
السراغنة املغرب                                                                             
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783874.

14I

ATMANI SERVICE CONSULTING

ك.رض2 ن)سرفيس)تر ف2
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

2 زنقة االزهر حي السالم بركان ، 
63300، بركان املغرب

ك.رضوان سرفيس ترافو شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 79 بير 

انزران حي حسني الطابق الثاني رقم 
4 بركان - 63300 بركان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ك.رضوان سرفيس ترافو.
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة ال اعمال البناء.
بير   79  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق  حسني  حي  انزران 

4 بركان - 63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضوان  ملوكي  السيد 
زنقة 322 حي املقالمة بركان 63300 

بركان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  رضوان  ملوكي  السيد 

زنقة 322 حي املقالمة بركان 63300 

بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 383.

15I

fiduciaire amaali sarl  ائتمانية امعلي ش.م.م

FRUITS SECS IBRA
إعالن متعدد القرارات

شركة FRUITS SECS IBRA  ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يوليوز   14 في  املنعقد  اإلستثنائي 

 FRUITS SECS IBRA 2020  لشركة 

ش.م.م  رأسمالها100.000,00  درهم 

زنقة   34 بالرقم  اإلجتماعي   مقرها  ل 

311 الجرف انزكان تقرر مايلي :

السيد  حصص  جميع  -تفويت 

بوصفيحة رشيد البالغة اجماال 500 

حصة لفائدة السيد اشهب ابراهيم. 

بالكامل  املال  رأس  توزيع  يتم  لبذلك 

السيد:  الوحيد  املساهم  أيدي  في 

أشهب إبراهيم.

السيد  الثاني  املسير  -استقالة 

في  مهامه  من  رشيد  بوصفيحة 

الشركة.

من  الشركة   بنك  تسيير  -تغيير 

التوقيع املشترك للسيدين بوصفيحة 

إلى  إبراهيم  أشهب  لالسيد  رشيد 

توقيع لحيد للسيد أشهب إبراهيم.

القانوني االسا�ضي  الشكل  -تبديل 

ش.م.م  الى  ش.م.م  من  للشركة 

املساهم الوحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكمة   الضبط 

رقم  تحت    23/06/2021 بتاريخ  

  1427
للخالصة ل التذكير

االدارة

16I

FLASH ECONOMIE

CAKES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAKES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:100.000،00 درهم

مقرها اإلجتماعي: القطب الحضري 
منطقة الفيالت رقم 100 النواصر - 

الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

283601
حل شركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
ل    2021 مارس   26 بتاريخ   املؤرخ 

املسجل بتاريخ 06 ماي 2021 تقرر
حل شركة -

-تعيين السيدة بديعة بن اعدادة 
كمصفية للشركة                                                                                                        
بالقطب  التصفية  مقر  حدد 
 100 رقم  الفيالت  منطقة  الحضري 

النواصر- الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782892
17I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIQUE
MANAGEMENT HOTEL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

استمرار نشاط الشركة

MCA CONSULTING
5 شارع عبد اللطيف بنقدلر الدار 

البيضاء
 ATLANTIQUE MANAGEMENT

HOTEL
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها:1.000.000٫00 درهم
مقرها االجتماعي:2 شارع الزرقطوني 

الدار البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 26 ماي 2021 قرر
استمرار نشاط الشركة-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783631

18I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

SOCIETE BENHEDDA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

SOCIETE BENHEDDA شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ماء 

العنين بن الشيخ رقم 02 مسيرة 2 - 

73000 الداخلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.963

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

مبلغ    SOCIETE BENHEDDA
لعنوان  درهم   2.200.000 رأسمالها 

العنين  ماء  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

بن الشيخ رقم 02 مسيرة 2 - 73000 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الداخلة 

تحقيق هدف الشركة.

ل حدد مقر التصفية ب شارع ماء 

العنين بن الشيخ رقم 02 املسيرة 2 - 

73000 الداخلة املغرب. 

ل عين:

حدا  بن  الرحمن   عبد  السيد)ة( 
لاد  زنقة   02 املسيرة  حي  عنوانه)ا(  ل 

الداخلة   73000  36 رقم  رقراق  ابي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 952.

19I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

ZNN TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ZNN TRANS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الغفران تجزئة االشغال العمومية 
رقم 04 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZNN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمومية  االشغال  تجزئة  الغفران 

رقم 04 - 73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نور الدين االدري�ضي :  340 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : الصغير  نافعي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 330   : بوسكور  زكرياء  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

االدري�ضي  الدين  نور  السيد 
 30 رقم  الحسني  حي  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  الصغير  نافعي  السيد 
حي الغفران تجزئة االشغال العمومية 

رقم 4 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  بوسكور  زكرياء  السيد 
حي موالي الرشيد عمارة التجهيز رقم 

05 73000 الداخلة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصغير  نافعي  السيد 
حي الغفران تجزئة االشغال العمومية 

رقم 4 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1040.
20I

KAMAR BENOUNA

AMAPAR))ش)م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
AMAPAR  ش م   »شركة  

املساهمة«
لعنوان مقرها االجتماعي: 1 زنقة 

بلياد الطابق الثالث  - 20100 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.83083
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 11.000.000 من  راسمال  في  الزيادة 
عن  درهم   50.000.000 الى  درهم 

طريق دمج االحتياط 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الباقي  عبد  السيد  استقالة  معاينة 

عمرل من مهام املسيير الوحيد

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: قرر تحويل الشركة الى »شركة 
مجهولة االسم »لفقا الحكام القانون 
بالشركات  املتعلقة   17-95 رقم 

مجهولة االسم 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
عبد  السيد  من  كل  كادارين  تعيين 
الباقي عمرل الجنسية مغربية املزداد 
حامل  بفيكيك     1948 يناير   01 في 
 B457816 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الجنسية  عمرل  نبيل  لالسيد 
 1984 فبراير   04 في  املزداد  مغربية 
للبطاقة  حامل  بالدارالبيضاء 
الوطنية رقم BK235335  ل السيدة 
ايمان عمرل الجنسية مغربية املزدادة 
بالدارالبيضاء   1986 يناير   26 في 
رقم  الوطنية  للبطاقة  حاملة 

BK247204
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  للحسابات  كخبير  عيين 
»ECOVIS  MAROCCO »ممثلة من 

طرف السيد املهدي بنونة 
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على القوانين الجدد
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 03 في  املؤرخ  االدارة  مجلس  محضر 
عبد  السيد  تعيين  قرر   2021 يونيو 
الباقي  عمرل كرئيس املجلس ل السيد 

نبيل عمرل كمدير عام 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784349.
21I

STE FIACCOF 

STE LOCA VENTRA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE LOCA VENTRA  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة دلار 
لالد الحاج محمد عين البيضة فاس  

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68473
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LOCA VENTRA
أل  : أعمال  بإيجاز  غرض الشركة 
الصناعية  /املعدات  متنوعة  تشييد 

أل أدلات اآلالت/عقاقير .
عنوان املقر االجتماعي : زنقة دلار 
لالد الحاج محمد عين البيضة فاس  

فاس 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : السالمة   شرفة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : السالمة   يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : السالمة   اسبة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة شرفة السالمة  عنوانه)ا( 
 11 الشقة  جنيف  اقامة   22 عمارة 
فاس   صفرل  طريق  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب.
السيد يوسف السالمة  عنوانه)ا( 
 11 الشقة  جنيف  اقامة   22 عمارة 
فاس   صفرل  طريق  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب.
السيدة اسبة السالمة  عنوانه)ا( 
 11 الشقة  جنيف  اقامة   22 عمارة 
فاس   صفرل  طريق  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

السيدة شرفة السالمة  عنوانه)ا( 
 11 الشقة  جنيف  اقامة   22 عمارة 
فاس   صفرل  طريق  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3003.
22I

STE FIACCOF 

STE CENTRE LES AMIS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE CENTRE LES AMIS  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : مخل 

رقم 66 تجزئة زهرة املدائن 4 ر.ا.س 
طريق عين الشقف  - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56593

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
شركة    STE CENTRE LES AMIS
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي مخل 
4 ر.ا.س  66 تجزئة زهرة املدائن  رقم 
فاس   30000  - الشقف   عين  طريق 
لعدم  االرباح  للتعدام  نتيجة  املغرب 

تحقيق هدف الشركة .
ل عين:

ل  حميوي  خليمة    السيد)ة( 
زهرة  تجزئة   66 رقم  مخل  عنوانه)ا( 
4 ر.ا.س طريق عين الشقف   املدائن 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   3000

للشركة.
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ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  مخل  لفي   2021 ماي   31 بتاريخ 
ر.ا.س   4 املدائن  زهرة  تجزئة   66
فاس   30000  - الشقف   عين  طريق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3004/2021.
23I

fiduciaire la koutoubia

شرك0)مصبر ت)تسسسلت
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،
40000، MARRAKECH MAROC

شركة مصبرات تاسالت  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 213 الحي 
الصناعي - 400000 قلعة السراغنة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.143

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 ماي   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ميسا  لحسن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   42.850
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   50.000

هشام ميسا بتاريخ 13 ماي 2019.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 17 
يوليوز 2019 تحت رقم 532/2019.
24I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SERMOBO

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE SERMOBO

رأسمالها  عقارية،  مدنية  شركة 
3.100.000 درهم

زنقة  مكرر،   12 الرئيس:  املقر 
إشيلي  )زنقة  فرناس  ابن  عباس 

سابقا(  - الدارالبيضاء
رقم  الضريبي  التعريف 
املوحد  التعريف   –  01084825

للمقاللة 002119000018
لفاة شريكة

التخفيض من رأسمال الشركة
رأسمال  من  التخفيض  مشرلع 

الشركة عبر إعادة شراء الحصص
ألال:بموجب محضر الجمع العام 
 ،2021 ماي   17 في  املؤرخ  االستثنائي 
املدنية  »الشركة  في  الشركاء  قرر 

العقارية سيرموبو » ما يلي:
الشريكة  لفاة  على  اإلشهاد  )أ(   
مونيي،  ماري  لويز  ألديث  السيدة 

زلجة مونيي؛
رأسمال  من  التخفيض  )ب( 
 914.000.00 بمبلغ  الشركة 
من  بتقليصه  لحلك  درهم 
إلى  درهم   3.100.000.00 مبلغ 
2.186.000.00 درهم بغرض التطهير 
حدلد  في  املسجلة  للخسائر  الجزئي 

مبلغ 914.200.00 درهم؛
رأسمال  من  التخفيض  )ج(  
درهم   1.700.000.00 بمبلغ  الشركة 
 2.186.000.00 من  بتقليصه  لحلك 
عبر  درهم    486.000.00 إلى  درهم 
إعادة شراء الحصص بهدف إلغاءها؛

)د(   تعديل الفصل 6 من النظام 
األسا�ضي للشركة؛

ثانيا: بموجب محضر الجمع العام 
 ،2021 ماي   28 في  املؤرخ  االستثنائي 
املدنية  »الشركة  في  الشركاء  قام 
ما  على  باإلشهاد  سيرموبو«  العقارية 

يلي:
· اإلنجاز النهائي لعملية التخفيض 
بتقليصه  الشركة  رأسمال  من 
إلى   درهم   1.700.000.00 من 

486.000.00 درهم؛
النظام  من   6 الفصل  تعديل   ·
طرف  من  املقرر  للشركة  األسا�ضي 
 17 الجمع العام االستثنائي املؤرخ في 

ماي 2021.
للخالصة لالتذكير

هيئة التسيير 

25I

Cabinet LAMRINI HADI

BANTLA EVENTE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
BANTLA EVENTE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العرائش رقم 31 سلوان - 62702 
الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BANTLA EVENTE
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62702  - سلوان   31 رقم  العرائش 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شيماء  بنتلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شيماء  بنتلة  السيدة 
حي الوفاق رقم 278 سلوان الناظور 

62702 الناظور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شيماء  بنتلة  السيدة 
حي الوفاق رقم 278 سلوان الناظور 

62702 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   19 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1005.
26I

FIDUCIAIRE BADES

VISBOER
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE BADES
 RUE AL ANDALOUSS ، 18

32000، AL HOCEIMA MAROC
VISBOER »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: 12 ايت 

عمار شعبب حي سيدي عابد  - 
32000 الحسيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3333

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مصادقة الجمع العام االستثنائي على 
تفويت 500 حصة اجتماعية مملوكة 
الحامل  ياسين  احمد  بن  للسيد 
 R345335 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  يوسف  الحرشيوي  لفائدة 
ل   R279970 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن ب: 105 زنقة عين شفاء حي 
 100 بقيمة  الحسيمة  عابد  سيدي 
اجمالية  بقيمة  ل  حصة  لكل  درهم 

تبلغ 50.000،00 درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  مصادقة 
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير  على 
الى  لحيد  شريك  حات  ش.م.م  من 

ش.م.م 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  مصادقة 
املتمثل  التجاري  النشاط  على حذف 

في بيع السمك الطري بالجملة
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  مصادقة 
على تغيير املواد 1 ل 6 ل7 من القانون 

االسا�ضي للشركة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوقعين  بين  تاسيس   يتم   : تشكيل 
في  املحتملين  الحصص  مالكي  ل 
مسؤللية  حات  شركة  املستقبل 

محدلدة...)بقية البند دلن تغيير(
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركاء  قام   : الحصص  مايلي: 
االتية اسمائهم بتوفير الحصص على 
الشكل التالي -بن احمد ياسين ...مبلغ 
درهم-الحرشيوي   50.000،00

يوسف ...مبلغ 50.000،00 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  راسمال  يحدد   : الراسمال 
مقسم  درهم   100.000،00 مبلغ  في 
اجتماعية  حصة   1000 حسب 
حصة  لكل  درهم   100 بقيمة 
ياسين  احمد  -بن  للسادة:  مملوكة 
-الحرشيوي  درهم   50.000،00...

يوسف ...50.000،00 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 231.
27I

FLASH ECONOMIE

AGRODEP
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

 AGRODEP
شركة املساهمة

رأسمالها 4300000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي 225 حي موالي 

رشيد العيون
رقم التقييد في السجل التجاري: 

10521
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 أبريل 2018 قرر
من  الشركة   رأسمال  رفع 
300000.00 درهم إلى 4300000.00 

درهم

النظام  من   7 الفصل  تعديل 
األسا�ضي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2018 تحت رقم 1148
28I

FLASH ECONOMIE

ALA CONCEPT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALA CONCEPT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 26 شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة 3 -  الدار 
البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
493929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد
ALA CONCEPT  تسمية الشركة

هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املهندس  مهنة  ممارسة  هو  الشركة 
املعماري لمخطط املدينة لعلى لجه 
املشرلع  مدير  لظيفة  الخصوص 
البناء  بعمل  املتعلقة  املهام  لجميع 

لتخطيط الفضاء
املشاريع  إدارة  في  املساعدة 

لالبرمجة املعمارية لالحضرية
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 -  

الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 10.000 الشركة:  رأسمال  :مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي
حصة   100  : لحلو  عبده  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء

تجزئة  عنوانه  لحلو  عبده  السيد 

محمد   10 رقم  ك  مجموعة  املنار 

الزغاري انفا - الدار البيضاء 

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة

تجزئة  عنوانه  لحلو  عبده  السيد 

محمد   10 رقم  ك  مجموعة  املنار 

الزغاري انفا - الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 9165

29I

FLASH ECONOMIE

 KMS OUASSAFI SERVICES

AUTOMOBILE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 KMS OUASSAFI SERVICES

AUTOMOBILE

شركة حات مسؤللية محدلدة

مقرها االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6

رأسمالها : 100.000 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 

487567

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ بتاريخ 16 يونيو 2021 قرر :

ـ حل الشركة

لصافي  محمد  السيد  تعيين  ـ 

داريس  إقامة  السالم  بديار  القاطن 

الدار  السبع  عين   14 رقم   33 عمارة 

البيضاء كمصفي للشركة

46 شارع  في  التصفية  ـ حدد مقر 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784621

30I

امغار عبد الغافور

TARIK NOUARA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

TARIK NOUARA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

علي يعتة لالية سنتر مكتب رقم 33 

الطابق 3 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13573

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع  تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره »50.000 

إلى  درهم«   50.000« من  أي  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1693.

31I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAPITAL PATRIMOINE

إعالن متعدد القرارات

»FCP CAPITAL PATRIMOINE«
صندلق مشترك للتوظيف مقبول 

من طرف

الهيأة املغربية لسوق الرساميل

2021 تحت رقم  أبريل   23 بتاريخ 

GP21084

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 

شارع موالي يوسف   

تعديــل نظــام التدبيـر 
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مجلس  مدالالت  بموجب   -I
 BMCE CAPITAL« شركة  إدارة 
تدبيـر  مؤسسـة   ،»GESTION
 FCP« للتوظيف  املشترك  الصندلق 
املنعقد    »CAPITAL PATRIMOINE

في 23 أكتوبر 2020، تقرر:
التي  الشركة  تسمية  تغيير 

، »FCP FH2 ACTIONS« أصبحت
تغيير املكتتبين املعنيين؛

تغيير املسوقين؛
قيمة  احتساب  دلرية  تغيير 

التصفية؛
لإعادة  االكتتاب  كيفيات  تغيير 

الشراء؛
قيمة  نشر  كيفيات  تغيير 

التصفية؛
تغيير املستدل املرجعي؛

تغيير مدة التوظيف املو�ضى بها؛
تغيير تخصيص النتائج؛

تغيير هدف التدبير؛
تغيير استراتيجية االستثمار؛

تغيير مجال االستثمار؛
تغيير عموالت S/R؛

تغيير مصاريف التدبير؛
تعديل نظام التدبير. 

من  التدبير  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 2021 أبريل   23 بتاريخ   »AMMC«

 .GP21084 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
  25 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784335.
عن املستخلص لالبيانات

32I

ccis-casablanca

PLASTICOF SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية
PLASTICOF SARL AU شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

الحفايا بوسكورة  - 20100 20100 
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.168275
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 PLASTICOF الوحيد  الشريك  حات 
 200.000 SARL AU  مبلغ رأسمالها 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
 20100  20100  - بوسكورة   الحفايا 
املغرب  نتيجة ل : بسبب القرار ناتج 
انتاج  يمنع  الدي   77-15 قانون  عن 

ل توزيع لبيع االكياس البالستيكية .
دلار  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الدار   200000  - بوسكورة   الحفايا 

البيضاء املغرب . 
ل عين:

ل  الشرقي   ابواالنوار   السيد)ة( 
رقم   21 زنقة   2 الحدالية  عنوانه)ا( 
8 عين الشق 20100 20100 املغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779289.
33I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

بسب) و 1سر))برلم2
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفرلسية 

سابقا امام مخبزة رلزالي بجانب  
اقامة الفردلس الطابق االلل فاس ، 

30000، فاس املغرب

باب الجيار  برلمو شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل بزنقة 
رقم1 رقم q 14 تجزئة  الحديقة 

تغات  فاس فاس 30000 فاس   
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
باب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الجيار  برلمو.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة    q  14 رقم  رقم1  بزنقة 
 30000 فاس  فاس  تغات   الحديقة 

فاس   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : مكنا�ضي  الخمار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة     عديلة مكنا�ضي  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد الخمار مكنا�ضي عنوانه)ا( 
زنقة رقم1 رقم q 14 تجزئة  الحديقة 

تغات  فا  30000 فاس املغرب.
مكنا�ضي   عديلة  السيدة   
اقامة  عنوانه)ا( شارع مهاتما غاندي 
الخامس  الطابق   32 عمارة  أرلى 
طنجة      80000 طنجة  شقة23 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الخمار مكنا�ضي عنوانه)ا( 

زنقة رقم1 رقم q 14 تجزئة  الحديقة 
تغات فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2764/021.

34I

امغار عبد الغافور

YAMA MARINE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

YAMA MARINE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي درب طوب 
الزيتون ازال تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20011
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تطوان  ازال  الزيتون  طوب  »درب 
»زيانة  إلى  املغرب«  تطوان   93000
 - 14 تطوان  ا رقم  زنقة  شارع رياض 

93000 تطوان  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1708.

35I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI DAR LAYA
شركة التضامن

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندلق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
SCI DAR LAYA شركة التضامن
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لعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

قاسيمو دار التون�ضي النخيل - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24255

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 LAETITA )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   CHEVANCE 2

100 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

 Sylvia Mireille VALIBUS Ep )ة( 

CHEVANCE بتاريخ 28 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125558.

36I

bkm conseils

APPRO-INNOV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

بالجريدة  لقع  خطٍإ  استدراك 

الرسمية

bkm conseils
شارع  الرحمة   اقامة   3 رقم 

 40000 جليز  الخطابي  الكريم  عبد 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

حات  شركة   APPRO-INNOV

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان   

املعزلزية رقم 91 عمارة رقم 3 املسار 

مراكش - 40100 مراكش املغرب.

بالجريدة  لقع  خطٍإ  إستدراك   

 07 بتاريخ   5671 عدد  الرسمية 

يوليوز 2021.

APPRO INNOV : بدال من

APPRO-INNOV : يقرأ

الباقي بدلن تغيير.

37I

somacompta sarl

شيل2ن)بالنشر
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
شينون بالنشر شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي بوشفاعة 
لاد أمليل تازة - 35250 تازة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شينون 

بالنشر.
صناعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  االسمنتي  الطوب  ل  الهوردي 

البوترين
- أشغال مختلفة أل البناء

- تجارة مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : بوشفاعة 

لاد أمليل تازة - 35250 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شينون مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد شينون مصطفى  عنوانه)ا( 
دلار بوشفاعة لاد أمليل تازة 35250 

تازة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد شينون مصطفى عنوانه)ا( 
دلار بوشفاعة لاد أمليل تازة 35250 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 571.
38I

SAMIR FIDUCIAIRE

بلحسج)علي

إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

بلحاج علي »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 27، 
شارع رقم 1، حي الوحدة 3،  - - 

مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27329

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي  لاحد:  رقم  قرار 
بحوزة   126400 تفويت  مايلي: 
محمد  لفائدة  محمد  باشيري  السيد 
بحوزة   124425 تفويت  فوزي؛ 
لفائدة  مصطفى  باشيري  السيد 
13825بحوزة  تفويت  فوزي؛  املداني 
املداني  لفائدة  احمد  باشيري  السيد 
السيد  بحوزة   3950 تفويت  فوزي؛ 
تفويت  فوزي؛  املداني  لفائدة  محمد 
باشيري  السيد  بحوزة   126400

احمد لفائدة ناصر فوزي
على  ينص  الذي  اثنان:  رقم  قرار 
السيد   : جدد  شركاء  قبول  مايلي: 
للبطاقة  الحامل  فوزي  محمد 
الوطنية باء 208469، السيد املداني 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  فوزي 
رقم باء 96534؛ السيد ناصر فوزي 

باء  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
128481

على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 
مايلي: استقالة السيد باشيري محمد 
ل السيد باشيري احمد ل تعيين السيد 
املداني فوزي مسير ثاني للشركة ملدة 

غير محددة
على  ينص  الذي  أربعة:  رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر االجتماعي للشركة 
 ،4 رقم  املحل  االتي:  العنوان  الى 
 ،1039 رقم   ،1 االسماعيلية  رياض 

الشطر لال، مكناس
قرار رقم خمسة: الذي ينص على 
للشركة  التجاري  االسم  تغيير  مايلي: 

الى بلحاج علي كونطوار مالحي
على  ينص  الذي  ستة:  رقم  قرار 
الى  الشركة  انشطة  تغيير  مايلي: 
املختلفة  االشغال  التالية:  االنشطة 
ل البناء؛ بيع مواد البناء، بيع عقاقير 

بالتقسيط
ينص  الذي   : سبعة  رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعادة  مايلي:  على 

االسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2 الهدف االجتماعي: الذي 
االجتماعي  الهدف  مايلي:  على  ينص 
ل  املختلفة  االشغال   : للشركة 
عقاقير  بيع  البناء،  مواد  بيع  البناء؛ 

بالتقسيط......
الذي  التجاري:  االسم   3 رقم  بند 
التجاري  االسم  مايلي:  على  ينص 

للشركة : بلحاج علي كونطوار مالحي
بند رقم 5 املقر االجتماعي : الذي 
االجتماعي  املقر  مايلي:  على  ينص 
رياض   ،4 رقم  املحل  للشركة:  
الشطر   ،1039 رقم   ،1 االسماعيلية 

لال، مكناس
الذي   : املساهمات   6 رقم  بند 
الشركة  مساهمات  مايلي:  على  ينص 

بلغت 7900000.00 درهم 
بند رقم 15 مسير الشركة : الذي 
من  الشركة  تسير  مايلي:  على  ينص 
السيد  ل  فوزي  املداني  السيد  طرف 

باشيري مصطفى ملدة غير محددة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3114.

39I

somacompta sarl

و هر) وحبن
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
لجهر الحسن شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي أكال 
لاد أمليل تازة - 35250 تازة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لجهر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الحسن.
أشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أل البناء
- بيع مواد البناء بالتقسيط.

أكال  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لاد أمليل تازة - 35250 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الحسن  لجهر  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسن  لجهر  السيد 
تازة   35250 تازة  أمليل  لاد  أكال  حي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسن  لجهر  السيد 
تازة   35250 تازة  أمليل  لاد  أكال  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 345.
40I

STE FIDUCONFIANCE

PROMO SALIM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
PROMO SALIM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  دلار ألالد 

بوعبيد كواز، جنين رحال، ألالد 
الطيب، فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO SALIM
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
عنوان املقر االجتماعي :  دلار ألالد 
ألالد  رحال،  جنين  كواز،  بوعبيد 
الطيب، فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 700.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 3.570   : خلود  ساللي  السيدة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رحمك هللا املهدي  :  3.430 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خلود  ساللي  السيدة 
فيال 3 تجزئة صولينا 1 طريق ايموزار 
الزهور 2 فاس   30000 فاس املغرب.

املهدي   هللا  رحمك  السيد 
حي   9 رقم   2 زنقة  عنوانه)ا(  
فاس   30000 فاس   السغرلشني 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خلود  ساللي  السيدة 
فيال 3 تجزئة صولينا 1 طريق ايموزار 

الزهور 2 فاس 30000 فاس املغرب
املهدي   هللا  رحمك  السيد 
حي   9 رقم   2 زنقة  عنوانه)ا(  
فاس   30000 فاس   السغرلشني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2994/021.
41I

CABINET BADREDDINE

TRANSPORT TOUAMI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
TRANSPORT TOUAMI شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
أيت حمو دائرة ألاليزيغت جماعة 
أساك�ضي  - 22000 أزيالل املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 13 أبريل 2021 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

الكائن  ل   TRANSPORT TOUAMI

رامي  اقامة  سبتة  زنقة   7 بالعنوان 

الطابق الثاني مكتب رقم 8 - 40000 

من  املسير  ل  املغرب  البيضاء  الدار 

طرف السيد)ة( التوامي بدر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 783875.

42I

ste controle balance sarl

STE  TRANSPORT GASSA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

STE  TRANSPORT GASSA شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

1031 شقة 3 طابق 1  رياض 

االسماعلية مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51337

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   29 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»عمارة 1031 شقة 3 طابق 1  رياض 

االسماعلية مكناس - 50000 مكناس 

املغرب« إلى » عمارة -C 92 الطابق 3 

شقة 3 تجزئة رياض الزيتون مكناس   

- 50000 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3122.

43I
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fiduciaire capital orient

ODIGI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أل شعار 

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc
ODIGI »شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد الدرفوفي لزنقة بركان الطابق 

6 عمارة رقم 79 - 60000 لجدة  
املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أل شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35849
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة لهو:
ORIGINE ONE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2268.

44I

prism conseils

عبد) وحك1م)كسر)
ABDELHAKIM CAR SARLAU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

50000، meknès maroc
 ABDELHAKIM عبد الحكيم كار

CAR SARLAU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري الكائن ب رقم 74 مرجان 1 
الشطر 1 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

عبد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ABDELHAKIM CAR كار  الحكيم 

.SARLAU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

74 مرجان 1  التجاري الكائن ب رقم 

مكناس   50000  - مكناس   1 الشطر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فراح عبد الحكيم :  4.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  فراح  السيد 

عنوانه)ا( رقم 74 مرجان 1 الشطر 1 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  فراح  السيد 

عنوانه)ا( رقم 74 مرجان 1 الشطر 1 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3263.

45I

FOGHAL GESTION SARL AU

FES TUNISIA
إعالن متعدد القرارات

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES

MAROC

FES TUNISIA »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

ازدهار رقم 108 عين شقف 36122 

31000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65601

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت %25 من مجموع حصص 

السيد  لفائدة  هللا  سعد  أمين  محمد 

عبد النبي اإلسماعيلي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من املسؤللية املحدلدة إلى املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إضافة النشاط التجاري: البناء ل 

األشغال املختلفة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد محمد أمين سعد هللا 

من مهمة التسيير ا ل إسنادها للسيد 

عبد النبي اإلسماعيلي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

أصبح  النبي  عبد  اإلسماعيلي  السيد 

شريك بنسبة 100باملائة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

أصبح  لشركة  القانوني  الشكل 

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النشاط التجاري للشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
النبي  عبد  االسماعيلي  السيد  تعيين 

مسير لحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3005.
46I

امغار عبد الغافور

ARFAOUI CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

ARFAOUI CAR شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سبتة رقم 78 املحنش تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26737
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 23 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع سبتة رقم 78 املحنش تطوان 
»شارع  إلى  املغرب«  تطوان   93000  -
 - تطوان   149 رقم  تدغين  جبل 

93000 تطوان  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1701.
47I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

  STE MARWANI  CAR
S.A.R.L A.U

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م
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 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE MARWANI  CAR  S.A.R.L

A.U  شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 32 

 RUE AL MAHBASS HAY EL

 MANZAH AL-HOCEIMA -

32000 الحسيمة  املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بويوزان بشرى كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 230.

48I

CWA MOROCCO

LAV›FAST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CWA MOROCCO

17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 

20060، الدار البيضاء املغرب

LAV›FAST شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3 رقم 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAV’FAST
- استيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 
لشراء لبيع جميع أنواع قطع الغيار أل 

معدات السيارات أل ملحقاتها؛
أنواع  جميع  لتوزيع  تسويق   -
أل  السيارات  معدات  أل  الغيار  قطع 

ملحقاتها؛
لالخدمات  االستشارات  تقديم   -
املساعدة  حلك  في  بما  املساعدة، 
باملنتجات  يتعلق  فيما  التقنية، 

املذكورة أعاله؛
املعامالت  جميع  عام،  لبشكل 
التجارية أل على منقوالت أل العقارية 
أل املالية املرتبطة بشكل مباشر أل غير 
مباشر بغرض الشركة املذكور أعاله 
أل أي غرض آخر مماثل أل حي صلة أل 

لصالح تطوير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي : 10، زنقة 
 20000  -  5 رقم   3 الطابق  الحرية، 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : قصودي  أشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد أشرف قصودي عنوانه)ا( 
الدار   0 بلفدير،  فوزي،  زنقة   31

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف قصودي عنوانه)ا( 
الدار   0 بلفدير،  فوزي،  زنقة   31

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

49I

IBK Consulting

NIHILO COMPANY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
NIHILO COMPANY  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
3 عمارة 10 مجمع سكني 3 حدائق 
اكادير بنسركال  - 80000 اكادير  

املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48019
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NIHILO COMPANY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسويق املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
حدائق   3 سكني  مجمع   10 عمارة   3
اكادير    80000  - بنسركال   اكادير 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : املكالي   اميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة هند ابلوش  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : املكالي   اميمة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
500 بقيمة   : السيدة هند ابلوش 

100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابلوش  هند  السيدة 
 85000 تيزنيت   اكلو  باب  زنقة   321

تزنيت املغرب .
املكالي  عنوانه)ا(  اميمة  السيدة 
51 شقة  اقامة حدائق سوس عمارة 
 80000 اكادير   املحمدي  الحي   11

اكادير  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابلوش  هند  السيدة 
 85000 تيزنيت   اكلو  باب  زنقة   321

تزنيت املغرب 
املكالي  عنوانه)ا(  اميمة  السيدة 
51 شقة  اقامة حدائق سوس عمارة 
 80000 اكادير   املحمدي  الحي   11

اكادير  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100492.

50I

IBK Consulting

 ATLAS SUBSTANCES
INDUSTRELLES
إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
 ATLAS SUBSTANCES

INDUSTRELLES »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: منطقة 
ج رقم 2 حي املسيرة ايت ملول  - - 

اكادير املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6435

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- تصفية مسبقة للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: - تعيين السيد العلمي الحسن 

كمأمور تصفية الشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

ج  بمنطقة  التصفية  مقر  تحديد   -

رقم 2 حي املسيرة ايت ملول  .

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1411.

51I

مورلكو كومبتونس اكالنت

MS(39 SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

مورلكو كومبتونس اكالنت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

MS239 SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

تزلجرين رقم 90 باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81015

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعيد  البوهالي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   166

مريم   )ة(  السيد  لفائدة   حصة   500

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.

تفويت السيد )ة( سعيد  البوهالي 

167 حصة اجتماعية من أصل 500 

صوفيا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.

تفويت السيد )ة( سعيد  البوهالي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   167
سارة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   500

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125581.

52I

IBK Consulting

FK MINE

إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
FK MINE  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: حي 
السعادة شارع 1603 رقم 70 

الدشيرة الجهادية - - اكادير  املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7989

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- تصفية مسبقة للشركة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: - تعيين السيد العلمي الحسن 

كمأمور تصفية الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
- تحديد مقر التصفية بحي السعادة 
الدشيرة   70 رقم   1603 شارع 

الجهادية
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1415.

53I

سونطرال دل كون�ضي ا طرفو فيسكو

GRENS IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

سونطرال دل كون�ضي ا طرفو فيسكو
84 شارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
GRENS IMMO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ماحطمة غاندي إقامة آية رقم 

7 طنجة - 90060 طنجة اململكة 
املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32735
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    GRENS IMMO
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
غاندي  ماحطمة  شارع  اإلجتماعي 
 90060  - طنجة   7 رقم  آية  إقامة 
 : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  طنجة 

نهاية املشرلع.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
رقم  آية  إقامة  غاندي  ماحطمة 
اململكة  طنجة   90060  - طنجة   7

املغربية. 
ل عين:

ل  ألراغ  محمد   السيد)ة( 
رياض  إقامة  إنكلترا  شارع  عنوانه)ا( 
رقم 3 90060 طنجة اململكة املغربية 

كمصفي )ة( للشركة.
ل  ألراغ  الكريم   عبد  السيد)ة( 
طنجة   90060 هولندا  عنوانه)ا( 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   :
مارس   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 2374.
54I

CLICKING CONSEIL MAROC

GHIL AGRI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردلس رقم 80 ، 40090، 
مراكش املغرب

GHIL AGRI شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
سبانيا لحشاشدا  الالد حسون 
سدي يوسف بن علي - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز : أداء جميع 

األنشطة الزراعية.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حسون  الالد  لحشاشدا   سبانيا 
 40000  - علي  بن  يوسف  سدي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السنو�ضي نورالدين :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : زكرياء  الحظني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد السنو�ضي نورالدين : 50% 

بقيمة 100 درهم.
 50%  : زكرياء  الحظني  السيد 

بقيمة 100 درهم.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

نورالدين  السنو�ضي  السيد 
عنوانه)ا( 277 شارع محمد الخامس  

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  زكرياء  الحظني  السيد 
مراكش   40000 زكرياء  الحظني 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
نورالدين  السنو�ضي  السيد 
عنوانه)ا( 277 شارع محمد الخامس  

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 185801.
55I

IBK Consulting

MARBRERIES AJARIF
إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
MARBRERIES AJARIF »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 2 
الطابق االلل عمارة نافورة محطة 
الحافلة إنزكان - - اكادير  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4935
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- تصفية مسبقة للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: - تعيين السيد العلمي الحسن 

كمأمور تصفية الشركة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
برقم  التصفية  مقر  تحديد   - مايلي:  
2 الطابق االلل عمارة نافورة محطة 

الحافلة إنزكان .

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1412.

56I

مورلكو كومبتونس اكالنت

MSDA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

مورلكو كومبتونس اكالنت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

MSDA SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 

قصور األطلس 85 عمارة الطابق 

4 تامانسورت هاربيل - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100909

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعيد البوهالي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   166

مريم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   500

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.

تفويت السيد )ة( سعيد البوهالي 

167 حصة اجتماعية من أصل 500 

صوفيا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.

تفويت السيد )ة( سعيد البوهالي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   167

سارة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   500

البوهالي بتاريخ 18 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125582.

57I

IBK Consulting

 CARRIERES DE SABLES DE
DRAA

إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
 CARRIERES DE SABLES DE
DRAA »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 390 
بلوك 1 حي األمان ايت ملول - - 

اكادير  املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3719

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

- تصفية مسبقة للشركة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: - تعيين السيد العلمي الحسن 

كمأمور تصفية الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
 390 برقم  التصفية  مقر  تحديد   -

بلوك 1 حي األمان ايت ملول.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1414.
58I

IBK Consulting

 STE D ‹EXPLOITATION
MINIERES DU SOUSS

إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

 STE D ‹EXPLOITATION
MINIERES DU SOUSS »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الشهداء بلوك ج رقم 2 ايت ملول  
- - اكادير  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8469
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
- تصفية مسبقة للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: - تعيين السيد العلمي الحسن 

كمأمور تصفية الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
- تحديد مقر التصفية بحي الشهداء 

بلوك ج رقم 2 ايت ملول 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1413.
59I

ايت ربيع

 ENTREPRISE MAROCAINE
 DES OUVRAGES,
 DES VOIRIES, DES

 INFRASTRUCTURES ET
DES AMENAGEMENTS —

EMOVIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ايت ربيع
 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،
40160، مراكش املغرب

 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES VOIRIES, DES

 INFRASTRUCTURES ET DES
 AMENAGEMENTS —EMOVIA
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شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  الخليل 1 
رقم 99 املحاميد مراكش - 40160 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES VOIRIES, DES
 INFRASTRUCTURES ET DES

.AMENAGEMENTS —EMOVIA
غرض الشركة بإيجاز : 1 االشغال 
الهندسة   2 البناء  لاشغال  املختلفة 

املدنية.
الخليل    : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 رقم 99 املحاميد مراكش - 40160 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عال  بن  صادق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : ابيه  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عال  بن  صادق  السيد 
  9 شقة   7 عمارة  الراحة  اقامة 

اسكجور 40160 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ابيه  ياسين  السيد 
 3 مجموعة  س  العمارة   6 رقم 
بن  طارق  شارع   2 الخيزران  اقامة 
مراكش   40160 تمارة   10160 زياد 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عال  بن  صادق  السيد 

  9 شقة   7 عمارة  الراحة  اقامة 

اسكجور 40160 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  ابيه  ياسين  السيد 

اقامة   3 العمارة س مجموعة   6 رقم 

زياد  بن  طارق  شارع   2 الخيزران 

10160 تمارة 40160 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125461.

61I

CABINET BCA SARL

LF AMIS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

LF AMIS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

التجاري تويسيت - 64850 جرادة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33457

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بقال  لطفي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

100 حصة لفائدة  السيد )ة( محمد 

العابد بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2320.
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FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

IDMATECH SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

IDMATECH SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم م س -17الطابق -2 سيدي 
البرنو�ضي الدار البيضاء 20600 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDMATECH SARL
غرض الشركة بإيجاز : بيع لشراء 
أجهزة  جميع  لتصدير  لاستيراد 
الكمبيوتر لمعدات املكاتب لمعدات 
شبكات الكمبيوتر لاملواد االستهالكية 

للكمبيوتر ؛
لتصدير  لاستيراد  لشراء  بيع 
لمعدات  االتصاالت  منتجات 

التصوير الفوتوغرافي لملحقاته.
بيع لشراء لتأجير لتركيب لإصالح 
تكنولوجيا  معدات  جميع  لصيانة 

املعلومات لاالتصاالت
لصيانة   ، متنوعة  صيانة  أعمال 

لتركيب ألغراض الشركة ؛
لبرامج  املعلومات  نظم  تنفيذ 

الحاسوب.
الكمبيوتر  أجهزة  جميع  تأجير 
لاملكتبية  اإللكترلنية  لاألجهزة 

لفترات طويلة لقصيرة.

لمنتجات  املواد  لتجارة  تطوير 

الكمبيوتر العلمية لالتعليمية.

املعامالت  جميع   ، م  عا  لبشكل 

لاملنقولة  لالصناعية  التجارية 

بشكل  تتعلق  التي  لاملالية  لالعقارية 

مباشر أل غير مباشر باألشياء املذكورة 

أعاله أل التي من شأنها تعزيز تحقيقها 

مشاركة  أي  لكذلك   ، لتطويرها 

شكل  بأي  مباشرة  غير  أل  مباشرة 

التي  الشركات  في  سواء  األشكال.  من 

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أل حات 

صلة.

عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 

سيدي   2- -17الطابق  س  م  التقدم 

 20600 البيضاء  الدار  البرنو�ضي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العضيض  اد  فاطمة  السيدة 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   500   : مليد  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

العضيض  اد  فاطمة  السيدة 

الخير عمارة ج  بيت  اقامة  عنوانه)ا( 

الدار   20402 مومن  سيدي   6 شقة 

البيضاء املغرب.

س  عنوانه)ا(  مليد  ياسين  السيد 
م ج مج 08 زنقة 18 رقم 21 20402 

الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

العضيض  اد  فاطمة  السيدة 

الخير عمارة ج  بيت  اقامة  عنوانه)ا( 

الدار   20402 مومن  سيدي   6 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783561.
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ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

 FISHING PROCESS
GROWTH

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 FISHING PROCESS GROWTH
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FISHING PROCESS GROWTH
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلصالح لالصيانة البحرية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فضائل  فواد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فضائل  فواد  السيد 

شقة 15 عمارة 313 اقامة امليل حي 
املحمدي 80000 اكادير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فضائل  فواد  السيد 
شقة 15 عمارة 313 اقامة امليل حي 

املحمدي 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 933.
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SADIKI METRE ET VERIFICATION

 INSTITUT SPECIAL
 D›INFORMATIQUE ET DE
GESTION D›ENTREPRISE

إعالن متعدد القرارات

 SADIKI METRE ET
VERIFICATION

MEKNES ، 50000، مكناس 
املغرب

 INSTITUT SPECIAL
 D›INFORMATIQUE ET DE
 GESTION D›ENTREPRISE

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

  II 51 الطابق التاني شارع الحسن
الحاجب - 51000 الحاجب املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 شتنبر 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
بحوزة   حصة   500 ثفويت   مايلي: 
السيد عزيز اخشاب لفائدة السيدة 
حصة   400 ثفويت   ل  شريف   رباب 
سعيد   تدرلشت  السيد    بحوزة  

لفائدة السيدة رباب شريف
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
عزيز  املسيرين  انسحاب  مايلي: 
تعيين  ل  سعيد  تدرلشت  ل  اخشاب 
لحيدة  مسيرة  شريف  رباب  السيدة  

للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الحصص االجتماعية

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تسميت املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
20 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 تحت رقم 10/2020.
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ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

MOVEMENT STRUCTURE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 MOVEMENT STRUCTURE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOVEMENT STRUCTURE
غرض الشركة بإيجاز : انتاج مواد 

البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

بنعلية  الكريم  عبد  موالي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بنعلية  العزيز  عبد  موالي  السيد 
بن  املجيد  عبد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
املعاريف   5 شقة   1 طابق  جلون 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بنعلية  العزيز  عبد  موالي  السيد 
بن  املجيد  عبد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
املعاريف   5 شقة   1 طابق  جلون 

20000 الدارالبيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1088.
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DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

IYAD PRO
إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT
 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC
IYAD PRO »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

سارة رقم 7 إقامة التهامي - 50000 
مكناس اململكة املغربببيةي.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45483
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 شتنبر 2018
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 500 ديب  النبي  عبد  السيد  يبيع 
حصة للسيد عبد الحفيظ بوسوكار 
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للحصةلحلك  درهم   100 بقيمة 
 50.000,00 اجمالي  ثمن     مقابل 

درهم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد بوسوكار كمسير للشركة 

ثاني إلى جانب عبد النبي ديب
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  التوقيع  تغيير 

بالتوقيع املشترك للمسيرين
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
لفق  الشركاء  بين  الحصص  تقسيم 
عبد  حصة   500 التالية:  النسب 
500 حصة للسيد عبد  النبي ديب ل 

الحفيظ بوسوكار
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: السيدان عبد النبي ديب لعبد 

الحفيظ بوسوكار مسيرين للشركة
بند رقم 18: الذي ينص على مايلي: 
يتم الزام الشركة فيما يتعلق بجميع 
املشترك  بالتوقيع  لشؤلنها  امورها 
عبد  لالسيد  ديب  النبي  عبد  للسيد 

الحفيظ بوسوكار
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2018 تحت رقم 4064.
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ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

 PARAPHARMACIE
ESSADOUNI

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 PARAPHARMACIE ESSADOUNI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

01 رقم 1896 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMACIE ESSADOUNI

: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الشبه طبية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  1896 رقم   01 النهضة 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السعدلني  فاطمة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السعدلني  فاطمة  السيدة 

تيكوين   91 رقم  االمل  حي  عنوانه)ا( 

80000 اكادير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السعدلني  فاطمة  السيدة 

تيكوين   91 رقم  االمل  حي  عنوانه)ا( 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1031.
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

OLYMPE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
OLYMPE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 839 

شقة 1 الطابق االلل  املسار 40000 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.64829

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة   OLYMPE
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 839 شقة 1 الطابق 
االلل  املسار 40000 مراكش املغرب 

نتيجة لقفل الشركة .
ل عين:

ميكايل  بيسكورسكي   السيد)ة( 
الطابق   1 شقة   839 عنوانه)ا(  ل 
40000 مراكش املغرب  االلل املسار 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 839 لفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 
شقة 1 الطابق االلل  املسار  40000 

مراكش  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 122045.
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ADRENALINACTIVITES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS
257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
ADRENALINACTIVITES شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : عرصة 
باتا 3 شقة 13 شارع يعقوب 

املنصور عرصة باتا 3 شقة 13 شارع 
يعقوب املنصور 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48587

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 نونبر   15 في  املؤرخ 
شركة   ADRENALINACTIVITES
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
لعنوان مقرها اإلجتماعي عرصة باتا 
املنصور  يعقوب  شارع   13 شقة   3
13 شارع يعقوب  3 شقة  باتا  عرصة 
املغرب  مراكش   40000 املنصور 

نتيجة لقفل الشركة.
ل عين:

السيد)ة( جيل  بيليك ل عنوانه)ا( 
13 شارع يعقوب  3 شقة  باتا  عرصة 
املغرب  مراكش   40000 املنصور 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 15 نونبر 2020 لفي عرصة باتا 
املنصور  يعقوب  شارع   13 شقة   3
13 شارع يعقوب  3 شقة  باتا  عرصة 

املنصور 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119458.
71I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PALAIS PALMERAIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS
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257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
PALAIS PALMERAIE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 زنقة 
يوغزالفيا ممر الغندلري بلوك ف 
رقم 8 جليز 61 زنقة يوغزالفيا ممر 

الغندلري بلوك ف رقم 8 جليز 
40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33789
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  15 أكتوبر  املؤرخ في 
حات  شركة    PALAIS PALMERAIE
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
ممر  يوغزالفيا  زنقة   61 اإلجتماعي 
 61 جليز   8 رقم  ف  بلوك  الغندلري 
بلوك  الغندلري  زنقة يوغزالفيا ممر 
مراكش   40000 جليز   8 رقم  ف 

املغرب نتيجة لقفل الشركة.
ل عين:

ل  دغاكي   اللفيي   السيد)ة( 
ممر  يوغزالفيا  زنقة   61 عنوانه)ا(  
جليز   8 رقم  ف  بلوك  الغندلري 
)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 61 لفي   2020 أكتوبر   15 بتاريخ 
بلوك  الغندلري  زنقة يوغزالفيا ممر 
يوغزالفيا  زنقة   61 جليز   8 رقم  ف 
8 جليز  ممر الغندلري بلوك ف رقم 

40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119207.
72I

ACCURIS CONSULTING

AZNAD HOLDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
AZNAD HOLDING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة الياقوت، الطابق الخامس 
الشقة د - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZNAD HOLDING
املشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارية،  الصناعية،  الشركات  في 
ل  مرافقة  الخدماتية،  أل  التجارية 

إرشاد املستثمرين. .
عنوان املقر االجتماعي : 39 شارع 
الخامس  الطابق  الياقوت،  اللة 
البيضاء  الدار   20000  - د  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ندى بن علي :  470 حصة 

بقيمة 47.000 درهم للحصة .
 470   : اطميطم  عزيز  السيد 
حصة بقيمة 47.000 درهم للحصة .

 40   : اطميطم  حنان  السيدة 
حصة بقيمة 4.000 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  علي  بن  ندى  السيدة 
تجزئة  زنقة جبران خليل جبران،   84
السوي�ضي  قاسم،  بئر  رمضان، 

10170  الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  اطميطم  عزيز  السيد 
الساحل،  املهارزة،  الكتبان  تجزئة 

24000  البئر الجديد املغرب.
السيدة حنان اطميطم عنوانه)ا( 
 3 الرقم   ،26 الزنقة   ،1 اإلنارة  حي 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان اطميطم عنوانه)ا( 
 3 الرقم   ،26 الزنقة   ،1 اإلنارة  حي 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784084.
73I

س-اطلس

MAGIC ICE CAFE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االلل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

MAGIC ICE CAFE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

الحسن التاني اقامة بوجعفرالطابق 
السفلي - 23000 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5423
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MAGIC ICE CAFE
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي  شارع الحسن التاني اقامة 
بوجعفرالطابق السفلي - 23000 بني 
مالل املغرب نتيجة ل : التوقف التام 

لنشاط الشركة.
شارع  ب   التصفية  مقر  حدد  ل 
بوجعفرالطابق  اقامة  التاني  الحسن 

السفلي - 23000 بني مالل املغرب. 
ل عين:

ل  بوجعفر  يوسف    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي الزيتون تجزئة الحسني 
مالل  بني   23000  1 الرقم   1 بلوك 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 يونيو 

2021 تحت رقم 717.
74I

IUVENUM

INSERTIS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

IUVENUM
13زنقة احمد املجاطي اقامة   االلب 
الطابق االلل رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء ، 20330، الدار البيضاء 

املغرب
INSERTIS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي  13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة   االلب الطابق 
االلل رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

- 20330 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
433159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 أبريل   29 في  املؤرخ 
إلى   »INSERTIS« تسمية الشركة من

. »IUVENUM«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784934.
75I

الحسين فاضيل

 HIGH WAY TRAVAUX
 DE CONSTRUCTIONS

((SHIWATCO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
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تحويل املقر االجتماعي للشركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�ضي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

 HIGH WAY TRAVAUX
 DE CONSTRUCTIONS

SHIWATCO)(  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 649 
الحي املسارطريق أسفي، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59193
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   03 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
أسفي،  املسارطريق  الحي   649 »رقم 
مراكش - 40000 مراكش املغرب« إلى 
»رقم 801 شقة رقم 3،تجزئة املسار،  

مراكش - 40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125550.
76I

األستاد منير العزلزي اإلدري�ضي

 SOCIETE ETABMISSEMENT
 MOSTAKBAL M’DIQ DE
 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL A.U
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 SOCIETE ETABMISSEMENT
 MOSTAKBAL M’DIQ DE

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL
A.U

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
السيد)ة(   أعطى   2021 يونيو   24
ميمون عمرلزي الحامل )ة( للبطاقة 
املسجل   S210562 رقم    الوطنية 
باملحكمة   14435 التجاري  بالسجل 

االبتدائية بتطوان حق التسيير الحر 
لألصل التجاري الكائن ب املضيق حي 
 -  15 بوزغالل طريق سد اسمير رقم 
للسيد)ة(  املغرب  املضيق   93200
للبطاقة  )ة(  الحامل  عدي  بوعزة 
الوطنية رقم   Q58905  ملدة 2 سنة 
تبتدئ من 15 شتنبر 2021 ل تنتهي في 
شهري  مبلغ  مقابل   2023 شتنبر   15

30.000  درهم.
77I

Abc

MIAMI BOUTIK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Abc
 Fida derb sultan Casa، 20550،

Casa Maroc
MIAMI BOUTIK شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE RAMI NR 7, RUE
 SEBTE, 2EME ETAGE, BUREAU

 8, CASABLANCA. CASABLANCA
20360 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
491001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIAMI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOUTIK
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 VENTE ET DISTRIBUTION DE.

..VÊTEMENTS
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE RAMI NR 7, RUE
 SEBTE, 2EME ETAGE, BUREAU
 8, CASABLANCA. CASABLANCA

.20360 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

  YOUSSEF KHALED : السيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  .األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء :
 YOUSSEF KHALED السيد 
 LOT OTHMANE 1, عنوانه)ا( 
 RUE 11, NR 24, AIN CHOCK,
 CASABLANCA. 20460

.CASABLANCA MAROC
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 YOUSSEF KHALED السيد 
 LOT OTHMANE 1, عنوانه)ا( 
 RUE 11, NR 24, AIN CHOCK,
 CASABLANCA. 20460

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 6233.

78I

ACCURIS CONSULTING

GLOBAL OS&E
إعالن متعدد القرارات

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
GLOBAL OS&E »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: 39 شارع 

اللة الياقوت، الطابق الخامس 
الشقة د - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.491069

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رشيد  السيد  حصص  بيع  تأكيد 

في  املزداد  الجنسية،  مغربي  جرمومي 

بتاريخ  البيضاء  الدار  عثمان  سيدي 

لبطاقة  الحامل   ،12/07/1975

التعريف رقم  BK108260  ل الساكن 

هللا  فضل  تجزئة  البيضاء،  الدار  ب 

السيدة   : ل  مليل  تيط   ،103 الرقم 

الجنسية،  مغربية  اطميطم  حنان 

املحمدية  حرلدة  عين  في  مزدادة 
الحاملة   ،24/06/1960 بتاريخ  زناتة 

ل   B573324 رقم  التعريف  لبطاقة 

الساكنة ب الدار البيضاء، حي اإلنارة 

1، الزنقة 26، الرقم 3 ل السيدة حياة 

مزدادة  الجنسية،  مغربية  اطميطم 

بتاريخ  في عين حرلدة املحمدية زناتة 

لبطاقة  الحاملة   ،14/05/1967

لالساكنة   BK40636 رقم  التعريف 

ب الدار البيضاء، تجزئة كاليفورنيا، 

ايدن بوسكورة، النواصر  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اإلعتبار  بعين  يأخد  العام  الجمع 

من  جرمومي  رشيد  السيد  إستقالة 

يعطيه  ل  للشركة,  مسير  ك  مهامه 

التفريغ الكلي 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الجمع العام قرر تعيين السيدة حياة 

مزدادة  الجنسية،  مغربية  اطميطم 

بتاريخ  في عين حرلدة املحمدية زناتة 

لبطاقة  الحاملة   ،14/05/1967

لالساكنة   BK40636 رقم  التعريف 

ب الدار البيضاء، تجزئة كاليفورنيا، 

كمسيرة  النواصر،  بوسكورة،  ايدن 

للشركة ملدة غير محددة 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

للسيدة حياة  الوحيد  التوقيع  مايلي: 

الشركة  يلزم  الذي  هو  اطميطم 

املالية  التجارية،  العمليات  لجميع 

ل  التوقيع  أيضا  ليمكنها  االدارية.  ل 

أل  مالية  حوالة  أي  على  املصادقة 

شيك بأي مبلغ كان

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املوقعون أسفله، كما سبق، يملكون 
حنان  السيدة  التالية:  املساهمات 
السيدة  درهم    72.000 اطميطم: 

حياة اطميطم: 18.000 درهم
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
حدد  الشركة  رأسمال  مبلغ  مايلي: 
كالتالي:  مقسم  درهم،   90.000 ب 
حصة   720 اطميطم:  حنان  السيدة 
السيدة  للحصة.  درهم   100 بقيمة 
بقيمة  حصة   180 اطميطم:  حياة 

100 درهم للحصة.
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
يتم  ال  أل  شركاء  املسيرين،  مايلي: 

تعيينهم ملدة غير محددة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784638.

79I

شركة ابهوش للخدمات

CHTOUKA CARREAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االلل رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
CHTOUKA CARREAUX شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E رقم 726 - 

70000 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12647
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 29 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم   E مجموعة  الوحدة  »تجزئة 
إلى  املغرب«  العيون   70000  -  726
»الحي الصناعي رقم 42/40 - 70000 

العيون  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2070/2021.
80I

خبرة  الشرق

MASTERS RECYCLING
إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
MASTERS RECYCLING »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
1 بلوك2 شقة رقم 37 مارينة 

السعدية بركان - - بركان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7575

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيندن  السيد  من  الحصص  تفويت 
السيد  الى  جرارد   مارخن  ايستو 

ناصري محمد
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي  6ل7:  رقم  بند 
السيد  من  الحصص  تفويت  مايلي: 
بيندن ايستو مارخن جرارد  الى السيد 

ناصري محمد
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 389/2021.

81I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

MONTALITO(2م2نطس 1ت(
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
 مونطاليتو MONTALITO شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  26، شارع 
مرس السلطان شقة رقم3، الطابق 

االلل، الدار البيضاء. - 20490 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
470489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 مارس   06
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONTALITO مونطاليتو
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،اإلنعاش العقاري 
بيع ل شراء العقارات 

مجزئ االرا�ضي .
عنوان املقر االجتماعي :  26، شارع 
الطابق  رقم3،  شقة  السلطان  مرس 
االلل، الدار البيضاء. - 20490 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ابن الر�ضى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الر�ضى  ابن  محمد  السيد 
ما�ضي  ابو  اليا  زنقة   88 عنوانه)ا( 

برشيد   26202 برشيد   02 التسير 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الر�ضى  ابن  محمد  السيد 
ما�ضي  ابو  اليا  زنقة   88 عنوانه)ا( 

برشيد   26202 برشيد   02 التسير 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744274.

82I

CENTREDAFFAIRESAMANE

 كس) كرغ)ز د) نتكغسل
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE

 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA

 CORNICHE APPT 01 RD C IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

اكس اكرغ زاد انتكغال شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 

بوركون شارع ركراكة اقامة 

الكورنيش شقة رقم 1 السفلي 

عمارة 2 الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

485041



 5255 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 29 

دجنبر 2020 تم إعداد القانون 

األسا�ضي لشركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اكس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اكرغ زاد انتكغال.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

منطقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  ركراكة  شارع  بوركون 

السفلي   1 رقم  شقة  الكورنيش 

عمارة 2 الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000 السيد كمال الحسنالي :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد كمال الحسنالي عنوانه)ا( 

رقم   2 الكولين  تجزئة  الحمام  شارع 

34 كاليفورنيا 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد كمال الحسنالي عنوانه)ا( 

رقم   2 الكولين  تجزئة  الحمام  شارع 

34 كاليفورنيا 20300 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 772359.

83I

AL WAKIL MANAGEMENT

REVOLLEX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

REVOLLEX شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
موالي اسماعيل اقامة موالي 

اسماعيل الطابق 2 رقم 8 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REVOLLEX
غرض الشركة بإيجاز : بيع ل توزيع 
مستحضرات التنظيف ل التجميل ل 

العطور.
 14  : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اسماعيل  موالي  شارع 
 90000 - 8 2 رقم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  تالتال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  تالتال  السيد 
تجزئة رياض اهال 2 رقم القطعة 423 

90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  تالتال  السيد 
تجزئة رياض اهال 2 رقم القطعة 423 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243822.
84I

MOORE CASABLANCA

مسنز)كالل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 RUE D›AZILAL ، 20110، 34

CASABLANCA MAROC
مانز كالل شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الهاشمي الفياللي )تمديد شارع 

تادارت( إقامة أركاديا حي كاليفورنيا 
الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508953
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مانز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كالل.
حالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للرجال
املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل   •
أل  املالية  أل  التجارية  أل  الصناعية 
التي  العقارية  أل  املنقولة  أل  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر أل غير مباشر 

بأحد األشياء املشار إليها أعاله أل بأي 
أشياء مماثلة أل مرتبطة أل مكملة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  )تمديد  الفياللي  الهاشمي 
كاليفورنيا  حي  أركاديا  إقامة  تادارت( 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 99   : كبيطال  أركاديا  الشركة 

حصة بقيمة 9.900 درهم للحصة .
السيدة رتـاج الحسوني :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الشركة أركاديا كبيطال عنوانه)ا( 
مجمع سكني الصفا 2 رقم 12 طابق 
 20000 البيضاء  الدار  الشق  2 عين 

الدار البيضاء املغرب.
الحسوني عنوانه)ا(  رتـاج  السيدة 
 1 طابق  فاس  إقامة  بطاش  تجزئة 
الدار   20000 الشق   عين   1 شقة 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسوني  عزيز  السيد 
 1 طابق  فاس  إقامة  بطاش  تجزئة 
الدار   20000 الشق   عين   1 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785111.
85I

CENTREDAFFAIRESAMANE

 كس) غرك)ز د) نتكر ل
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE RUE
 RAGRAGA RES LA CORNICHE

 ٠2 RD C IMM ٠1 APPT
،2٠3٠٠ ،CASABLANCA
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CASABLANCA MAROC
اكس اغرك زاد انتكرال شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي حي بوركون 
زنقة ركراكة اقامة الكورنيش شقة 1 
سفلي عمارة 2 الدار البيضاء 20300 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
485041

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغيير  تم   2021 مارس   17 في  املؤرخ 
تسمية الشركة من »اكس اغرك زاد 

انتكرال« إلى »تسنيم للالعمار« .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 772359.
86I

FLASH ECONOMIE

 Construction
Services&Conseil CSC

إعالن متعدد القرارات

 CONSTRUCTION SERVICES &
CONSEIL CSC

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 90.000 درهم

مقرها االجتماعي : 265 شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 الدار 

البيضاء
RC 496525 – IF 50156320

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
محمد  السيد  باع   2021 يونيو   02
يمتلكها  التي  الحصص  الزيزي جميع 
ل البالغ عددها 300 حصة اجتماعية 
 CONSTRUCTION يملكها في شركة
SERVICES & CONSEIL CSC شركة 
رأسمالها   ، محدلدة  مسؤللية  حات 
 : االجتماعي  مقرها  ل  درهم   90.000
9 رقم  265 شارع الزرقطوني الطابق 

92 الدار البيضاء ل:
مونظيف  أمين  محمد  السيد  ـ 

150  حصة اجتماعية
150  حصة  السيد طارق حيمر  ـ 

اجتماعية

ـ تعديل النظام األسا�ضي للشركة
ـ تأكيد املسيرين املشاركين

عنالين   15 الفصل  بتعديل 
حذف  ل   44 ل   43  ،42 الفصول 

الفصل 45.
6 ل  تبعا لذلك تم تعديل الفصل 

7 من النظام األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784644.
87I

شركة ابهوش للخدمات

DIMACERAM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االلل رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
DIMACERAM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 18  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIMACERAM
إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاللة  العامة،  التجارة  تصدير، 
األشغال العامة ، األعمال املختلفة ، 
تشييد جميع املباني لاملصانع لغيرها 

ل  التعبيد  ل  الحفر  أعمال  مع جميع 
لالنجارة  النجارة  لأعمال  التبليط 
لجميع  لالحديد  لاألملنيوم  الخشبية 
،السباكة  لالزجاج  الصباغة  أعمال 
الجهد  حات  الكهربائية  التركيبات   ،
العالي لاملنخفض ، لالهاتف. لعموًما 
 ، املدنية  الهندسة  أعمال  جميع 
عن  إما   ، الحكومية  الهيئات  جميع 
التابعة  املعدات  تشغيل  طريق 

لإلدارات العامة أل الخاصة......
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -   18 رقم  الراحة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

600.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 6.000   : كيا  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد الحسين كيا عنوانه)ا( رقم 
726 بلوك ل تجزئة الوحدة  70000 

العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين كيا عنوانه)ا( رقم 
726 بلوك ل تجزئة الوحدة  70000 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2078/2021.
88I

فيد بيست كونسيلتين

AADIA TRANSPORT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب
AADIA TRANSPORT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

محمد زنقة املامونية رقم 06 العمارة 

01 العيون حي سيدي محمد زنقة 
املامونية رقم 06 العمارة 01 العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AADIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضايع لحساب الغير.........

عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 

محمد زنقة املامونية رقم 06 العمارة 

زنقة  محمد  سيدي  حي  العيون   01
01 العيون  06 العمارة  املامونية رقم 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشرقالي    ياسين   • السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الشرقالي    ياسين   • السيد 
ملول  ايت  بطاح  ايت  ح  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الشرقالي  ياسين  السيد 
ملول  ايت  بطاح  ايت  ح  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 21 يوليوز 

2021 تحت رقم 1913.

89I

cherkaouaudit

MAMBA GLACE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
MAMBA GLACE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزية 
تبرباط 2 رقم 20  - 90000 طنجة   

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64359

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     MAMBA GLACE
مقرها  لعنوان  درهم   150.000
  20 رقم   2 تبرباط  تجزية  اإلجتماعي 
املغربية  اململكة  طنجة     90000  -

نتيجة ل : مشاكل مالية.
تجزية  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
طنجة     90000  -   20 رقم   2 تبرباط 

اململكة املغربية . 
ل عين:

شعال  الحميد     عبد  السيد)ة( 
طنجة     90000 طنجة    عنوانه)ا(  ل 
اململكة املغربية  كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244009.

90I

STE BIKAF INDUSTRI

HOCINOV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

HOCINOV شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن بن علي رقم 19 الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13855

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 

  HOCINOV الوحيد  الشريك  حات 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

عبد  شارع  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

 - الرشيدية   19 رقم  علي  بن  املومن 

 : ل  نتيجة  املغرب  الرشيدية   52000

.CESSATION TOTAL D’ACTIVITÉ

ل حدد مقر التصفية ب شارع عبد 

 - الرشيدية   19 رقم  علي  بن  املومن 

52000 الرشيدية املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( سلوى  اقبو ل عنوانه)ا( 

كرامة   52302 الريش  كرامة  مركز 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 300.

91I

 MOGADOR موكادلر أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

م1كس)تيب)م1لتي)سيرفيس)
MEGATIP MULTISERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادلر أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع لاد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

 MEGATIP ميكا تيب ميلتي سيرفيس
MULTISERVICES  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري  الكائن بدلار اكي افرض  
بيزضاض   إقليم الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ميكا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MEGATIP سيرفيس  ميلتي  تيب 

. MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 1(- مقالل 
2-(- تاجر  في األشغال العامة لالبناء 
بصفة  تاجر   -  )3  - املكتبية  اللوازم 

عامة ..
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
افرض   اكي  بدلار  الكائن  التجاري  
 44000  - إقليم الصويرة  بيزضاض   

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الفقير   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفقير   ابراهيم  السيد 

إقليم  بيزضاض    افرض   اكي  دلار 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفقير   ابراهيم  السيد 

إقليم  بيزضاض    افرض   اكي  دلار 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 21 يونيو 

2021 تحت رقم 202.

92I

fiduciaire toudgha conseils

شرك0))غجي)  1كترل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

fiduciaire toudgha conseils

 N° 274 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir

شركة  غجي اليكترل  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

احجامن تنغير  - 45800 تنغير 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2021+/638

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   19 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

شركة  غجي اليكترل   مبلغ رأسمالها
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مقرها  لعنوان  درهم   10.000
 - تنغير   احجامن  دلار  اإلجتماعي 
45800 تنغير املغرب نتيجة ل : ازمة 

القطاع .
دلار  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
تنغير   45800  - تنغير   احجامن 

املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( غجي   فريد   ل عنوانه)ا( 
تنغير    45800 تنغير   احجامن  دلار 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6789.
93I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PERSOPROJECT MAROC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
PERSOPROJECT MAROC شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : سعادة 
دلار الحفرة دار بناصر موحى عمارة 
رقم 5 شقة رقم 7  الطابق االلل  - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65993

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
شركة   PERSOPROJECT MAROC
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
لعنوان مقرها اإلجتماعي سعادة دلار 

الحفرة دار بناصر موحى عمارة رقم 5 
شقة رقم 7  الطابق االلل  - 40000 
مراكش املغرب نتيجة لقفل الشركة .

ل عين:
السيد)ة( رشيد   لهبي  ل عنوانه)ا( 
سعادة دلار الحفرة دار بناصر موحى 
الطابق    7 رقم  شقة   5 رقم  عمارة 
املغرب  مراكش    40000 االلل  

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
سعادة  لفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 
دلار الحفرة دار بناصر موحى عمارة 
 - االلل   الطابق    7 رقم  شقة   5 رقم 

40000 مراكش  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 121040.

94I

مورلكو كومبتونس اكالنت

 ZAMRANE TRAVAUX SARL
AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مورلكو كومبتونس اكالنت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

 ZAMRANE TRAVAUX SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  مجمع 
سكني املنار 3 حي االزدهار محل 
8 طريق آسفي  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAMRANE TRAVAUX SARL AU
مقالل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية
-  مقالل أعمال عامة

- السباكة.
مجمع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
محل  االزدهار  حي   3 املنار  سكني 
مراكش   40000  - آسفي   طريق   8

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العربي  محمد  حائدة  بن  السيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
العربي  محمد  حائدة  بن  السيد  
 318 رقم  املسار  تجزءة  عنوانه)ا( 
سيدي غانم  40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

العربي  محمد  حائدة  بن  السيد  
 318 رقم  املسار  تجزءة  عنوانه)ا( 
سيدي غانم  40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125567.
95I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR SEDRA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
DAR SEDRA  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 61 زنقة 
يوغزالفيا ممر الغندلري بلوك ف 
رقم 8 جليز 61 زنقة يوغزالفيا ممر 

الغندلري بلوك ف رقم 8 جليز 
40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12289
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 يوليوز   31 في  املؤرخ 
DAR SEDRA  شركة حات املسؤللية 
 1.000.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
 61 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
بلوك  الغندلري  زنقة يوغزالفيا ممر 
يوغزالفيا  زنقة   61 جليز   8 رقم  ف 
8 جليز  ممر الغندلري بلوك ف رقم 
لقفل  نتيجة  املغرب  40000 مراكش 

الشركة.
ل عين:

ل  ايغفي   ميشون    السيد)ة( 
ممر  يوغزالفيا  زنقة   61 عنوانه)ا( 
جليز   8 رقم  ف  بلوك  الغندلري 
40000 مراكش  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 61 لفي   2020 يوليوز   31 بتاريخ 
بلوك  الغندلري  زنقة يوغزالفيا ممر 
يوغزالفيا  زنقة   61 جليز   8 رقم  ف 
8 جليز  ممر الغندلري بلوك ف رقم 

40000 مراكش  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 119743.

96I

RAISON CONSEIL

STE BNI MATIL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
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STE BNI MATIL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
تجزئة زينب طريق املنزل صفرل - 

30000 صفرل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1699
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   02 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املنزل  طريق  زينب  تجزئة   11 »رقم 
املغرب«  صفرل   30000  - صفرل 
الفرح  حي   151/226 »متجر  إلى 
صفرل    30000  - فاس.صفرل  طريق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بصفرل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 373.
97I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD AL ANOUWAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
RIAD AL ANOUWAR شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي باب احمر 
درب سيدي بوزيد رقم 20 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18573

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    RIAD AL ANOUWAR
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
درب  احمر  باب  اإلجتماعي  مقرها 

 - مراكش   20 رقم  بوزيد  سيدي 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

عدم مردلدية الشركة .

ل حدد مقر التصفية ب باب احمر 

درب سيدي بوزيد رقم 20  - 40000 

مراكش  املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( يونس  يتين  ل عنوانه)ا( 

باب احمر درب سيدي بوزيد رقم 20   

)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باب احمر درب سيدي بوزيد رقم 20 

مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125055.

98I

س-اطلس

LE MOURABAR
إعالن متعدد القرارات

س-اطلس

الطابق االلل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب

LE MOURABAR »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

20 غشت اقامة الخيررقم 1 ل 2 - 

23000 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8681

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 500( امال  مرابط  السيدة  تفويت 

السيدة  لفائدة   ) اجتماعية  حصة 

مرابط شادية 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد فريد ياسر كمسيرلحيد 
امال  السيدة  استقالة  بعد  للشركة 

مرابط لالسيدة شادية مرابط
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
الى  املحدلدة  املسؤللية  دات  شركة 
شركة دات املسؤللية املحدلدة دات 

الشريك الوحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
دات  للشركة:شركة  القانوني  الشكل 
الشريك  دات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
:حدد  االجتماعي  املال  راس  مايلي: 
على  موزع  درهم   100.000 في 
 100 1000حصة اجتماعية من فئة 
الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 
 1000 :السيدة  شادية مرابط  التالي 

حصة اجتماعية
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حصص الشركاء التي تتمتل في 1000 
شادية  للسيدة  اجتماعية  حصة 

مرابط
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
:السيد  الشركة  مسير  تعيين  مايلي: 

فريد ياسر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 يونيو 

2021 تحت رقم 714.
99I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN MINERALS
 AND MINING
CORPORATION
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندلق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 MOROCCAN MINERALS AND
 MINING CORPORATION

»شركة حات املسؤللية املحدلدة 
حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندلق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.112423

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بلواد  كريم  السيد  تعيين  مايلي: 
السيد  مشتاغي  مشتاغ  السيد 
احمد  فافود  لالسيد  مشتاغي  حامد 

مسيرين ملدة غير محددة؛
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  لبدلن  لمنفصل  فردي 
بلواد  كريم  السيد  السيد  من  لكل 
السيد مشتاغ مشتاغي السيد حامد 

مشتاغي لالسيد فافود احمد.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125568.
100I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

QAYLA IMMOBILIER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة أبي الدرداء الطابق األلل - 
طنجة ، 90020، طنجة املغرب

QAYLA IMMOBILIER  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمدد الخامس - اقامة 84 شقة 

16 - طنجة. - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37561
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 دجنبر 2020 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد)ة( 
 MATUTE AZPILLAGA JOSE LUIS

كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1676.
101I

BENADILA ABDESLAM 

SOPRO BTP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

SOPRO BTP شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 1 
رقم 3 مكرر حي اطلس 3 مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPRO BTP
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال  ل  الغير  لحساب  البضائع 

املختلة ال البناء.
 1 زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس   3 اطلس  حي  مكرر   3 رقم 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : الحسن  بنعمو  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحسن  بنعمو  السيد 
 3 اطلس  حي  مكرر   3 رقم   1 زنقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسن  بنعمو  السيد 
 3 اطلس  حي  مكرر   3 رقم   1 زنقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3186.
102I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE  PRIVILEGIA
CENTER PRIVEE SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE  PRIVILEGIA CENTER
PRIVEE SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

الربيع زنقة ابراهيم الرلداني الطابق 
الخامس مكتب رقم 31 فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55005

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 SOCIETE  PRIVILEGIA CENTER

رأسمالها  مبلغ    PRIVEE SARL
مقرها  لعنوان  درهم   10.000
اإلجتماعي مكاتب الربيع زنقة ابراهيم 
مكتب  الخامس  الطابق  الرلداني 
30000 فاس املغرب   - 31 فاس  رقم 

.COVID 19 : نتيجة ل
مكاتب  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الربيع زنقة ابراهيم الرلداني الطابق 
 - فاس   31 رقم  مكتب  الخامس 

30000 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  حاجي  غزالن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 93 تجزئة ال لة موالتي 
صفرل   31000 صفرل  املنزل  طريق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( جمال  اديب ل عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  فاس   31000 فاس 

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: مكاتب الربيع زنقة ابراهيم الرلداني 
الطابق الخامس مكتب رقم 31 فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3036.
103I

karama conseil

 STE PLATFORM SHOES
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE PLATFORM SHOES SARL
AU  شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 263 

زنقة 16مار�ضي النخيل الدكارات 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PLATFORM SHOES SARL AU

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

/ لالتصدير  /االستيراد  االحدية 

املتاجرة /.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 263 
الدكارات  النخيل  16مار�ضي  زنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ايوب  راسو   صاحب  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

ايوب  راسو   صاحب  السيد 

عنوانه)ا( موالي يعقوب املركز موالي 

يعقوب فاس  30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

ايوب  راسو   صاحب  السيد 

عنوانه)ا( موالي يعقوب املركز موالي 

يعقوب فاس  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3253/2021.

104I
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FIDUSCAL

ترلب1م1كس
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
ترلبيميكس  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: تجزيئة 

املسعودية زنقة  أسني رقم 53 
حي السالم -  20999 الداربيضاء  

املعرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.70123

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1تأكيد لفاة السيد كريم 
شطري : الذي ينص على مايلي: يعلن 
كريم  السيد  املرحوم  لفاة  الجمع 
مالك   03/11/2020 بتاريخ  شطري  

100 حصة في الشركة املذكورة.
على  األسهم  توزيع   2 رقم  قرار 
الذي   : شطري  كريم  املرحوم  لرثة 
السيد  لفاة  بعد  مايلي:  على  ينص 
كريم شطري  ، الذي كان يمتلك 100 
على  الباقون  الشركاء  أكد  حصة، 
الوحيدلن  لاملستفيدلن  الحياة  قيد 
 ، لهم  اململوكة  األسهم  توزيع  منهم 
هدا التوزيع معترف به لفًقا للشريعة 
عن  الناتج  التوزيع  هذا  اإلسالمية. 
ديسمبر   17 بتاريخ  االراتة  رسم 
أبو  رشيدة   • يلي:   كما  هو   2020
العيناف.... 13حصة  • السيد ياسين  
شطري  …27 حصة  •  .السيد أيمن. 
شطري... 27 حصة  • السيد بلقاسم 
السيدة   • حصة    16 شطري.…. 
يقرر  حصة.   16.  .... حتيم  خديجة 
)الجزء  الذجز  تخصيص  الجمع  

املتبقي(  للسيد  بلقاسم شطري 
السيد  لفاة  تاكيد   3 رقم  قرار 
ينص  الذي  شطري:  بلقاسم  
لفاة  الجمع  يعلن  مايلي:  على 
في  شطري  بلقاسم   السيد  املرحوم 

في  حصة   217 ،مالك   14/11/2020
الشركة املذكورة.

على  األسهم  توزيع   4 رقم  قرار 
الذي  بلقاسم  شطري:  املرحوم  لرثة 
السيد  لفاة  بعد  مايلي:  على  ينص 
 217 امتلك  الذي   ، بلقاسم  شطري 
حصة ، صادق الشركاء الباقون على 
الوحيدلن  لاملستفيدلن  الحياة  قيد 
اململوكة  الخصص  توزيع  على  منهم 
 
ً
لفقا به  معترف  التوزيع  هدا   ، لهم 

للقانون اإلسالمي. ل هو ناتج عن رسم 
 :  2020 ديسمبر   11 بتاريخ  الوراتة 
الورثة  على  الحصص  توزع  لبذلك 
خديجة  السيدة   • التالي  النحو  على 
27 حصة  • السيدة أسماء  حتيم.... 
شطري  .. … 34 حصة • اآلنسة نوال. 
شطري ..... 34 حصة  • السيد نوفل 
شطري .… 67 حصة  • السيد ياسين 
أيمن  السيد   • حصة    27  … شطري 
الجمع   قرر   . حصة   27..... شطري 
املتبقي(  )الجزء  الذجز  تخصيص 

للسيدة خديجة حتيم.  
القانونية:  التعديالت   5 رقم  قرار 
على  بناًء  مايلي:  على  ينص  الذي 
القرارات املذكورة أعاله ، قرر الجمع 
النظام  من   7 ل   6 املادتين  تعديل 
األسا�ضي لشركة »ترلبيميكس » على 
املساهمات   -  6 املادة  التالي:   النحو 
التالية  الشركاء  من  كل  يساهم   -
 • بمبلغ:   الشركة  في  أسماؤهم 
 ..... العيناف   أبو  رشيدة  السيدة 
1.300 درهم • السيد ياسين شطري 
أيمن  السيد   • درهم    5.400  ......
السيدة   • درهم   شطري.....5.400 
 • ......19.400  درهم  خديجة حتيم  
 13،400  .… شطري  أسماء  السيدة 
 ...... شطري  نوال  اآلنسة   • درهم 
13.400 درهم • السيد نوفل شطري  
…16،700 درهم • السيد هشام ابن 
درهمم     25.000  ..... سالمة  الحاج 
…؛  درهم(    ألف  )مائة   

ً
إجماال أل 

رأس   -  7 .املادة  درهم   100،000.00
الشركة  مال  رأس  تحديد  تم   - املال 
بمبلغ 100،000.00 درهم )مائة ألف 
)ألف(   1،000 إلى  مقسمة  درهم( 
حصة بقيمة 100 درهم لكل منهم.  • 

السيدة رشيدة أبو العيناف …… .13 
 ....... شطري  ياسين  السيد   • حصة  
شطري   أيمن  السيد   • حصة    54
خديجة  السيدة   • حصة    54.........
السيدة   • حصة    194  ....... حتيم 
 • حصة    134  ..  … شطري   أسماء 
اآلنسة نوال شطري ....... 134 حصة 
• السيد نوفل شطري .… 167 حصة  
.سالمة   الخاج  ابن  هشام  السيد   •

...250 حصة .
اإلدارة:  مدة  نهاية   6 رقم  قرار 
الجمع   الذي ينص على مايلي: يوافق 
السيد  الراحل  املدير  انهاء لالية  على 

بلقاسم شطري  بعد لفاته.
قرار رقم 7 الحل املسبق للشركة 
لفاة  بعد  مايلي:  على  ينص  الذي   :
أحدهما   ، املذكورة  الشركة  شريكي 
الوضع  لبعد   ، الوحيد  املدير  هو 
حقوق  مبلغ  أن  يظهر  الذي  املالي 
من  أقل  إلى  انخفض  قد  املساهمين 
سيكون  لبالتالي   ، املال  رأس  ربع 
من   86 املادة  ألحكام  لفًقا   ، مناسب 
للحكم   ،  1997 13 أغسطس  قانون 
إحا لزم األمر على الحل املبكر للشركة. 
ملا سبق ، يقرر الجمع  الحل املسبق 
هذا  من  اعتباًرا  لتصفيتها  للشركة 

اليوم.
الذي  مصفية:  تعيين   8 رقم  قرار 
ينص على مايلي: يعين الجمع  السيدة 
للشركة  مصفية  شطري   أسماء 
لتنفيذ  الكاملة  السلطة  ليمنحها 

عملية التصفية.
قرار رقم 9 تحديد مكان التصفية: 
الجمع   يقرر  مايلي:  على  ينص  الذي 
للشركة  الرئي�ضي  املكتب  تعيين 

كمكان للتصفية.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784663.
105I

global compta et conseils

BRICHIK BEAUTY
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

BRICHIK BEAUTY شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 35 عمارة 

امل 3ب 35 رقم 4س - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97807

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

  BRICHIK BEAUTY الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

عمارة   35 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

امل 3ب 35 رقم 4س - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.

ل حدد مقر التصفية ب 35 عمارة 

 90000  - 4س  رقم   35 3ب  امل 

طنجة املغرب. 

ل عين:

ل  بريشكة  اكرام   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع محمد الخامس عمار 

محمد طابق 3 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

35 عمارة امل 3ب 35 رقم 4س

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6111.

106I
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karama conseil

 STE BADIE GENTRAV SARL
AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
  STE BADIE GENTRAV SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 262 شارع لهران 
مونفلوري فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BADIE GENTRAV SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة لالبناء/االستيراد لالتصدير 

/املتاجرة.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لهران  شارع   262 رقم  السفلي 
فاس   30000  - فاس  مونفلوري 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   بديع  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد   بديع  السيد 

ايطاليا  24121 بيركامو  ايطاليا .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   بديع  السيد 

ايطاليا  24121 بيركامو  ايطاليا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3169/2021.
107I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA OUZO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االلل رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
VILLA OUZO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي الويدان 
دلار احمد بن الحاج الطويحنة 

مجال لخضر 1 ماكتافا 3  - 40000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93411
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    VILLA OUZO
مقرها  لعنوان  درهم   10.000
بن  احمد  دلار  الويدان  اإلجتماعي 
 1 لخضر  مجال  الطويحنة  الحاج 
املغرب  - 40000 مراكش    3 ماكتافا 

نتيجة ل : عدم مردلدية الشركة .
ل حدد مقر التصفية ب الويدان 
الطويحنة  الحاج  بن  احمد  دلار 
مجال لخضر 1 ماكتافا 3  - 40000 

مراكش املغرب. 

ل عين:
ل  الليفو  النطوان   السيد)ة( 
بن  احمد  دلار  الويدان  عنوانه)ا( 
 1 لخضر  مجال  الطويحنة  الحاج 
املغرب  مراكش    40000   3 ماكتافا 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الحاج  بن  احمد  دلار  الويدان   :
الطويحنة مجال لخضر 1 ماكتافا 3 

مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125591.
108I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 CONSERVES JAWHARAT   
RIF

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزلرن ، 
32250، الحسيمة املغرب

 CONSERVES JAWHARAT RIF   
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية رقم 2 ، حي بوسالمة ، بني 
بوعياش  - 32050 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSERVES JAWHARAT RIF
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصبرات الغذائية ال املربى
بيع املصبرات الغذائية ال املربى.

الطريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بني   ، بوسالمة  حي   ،  2 رقم  الوطنية 
بوعياش  - 32050 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر احذار :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احذار  عمر  السيد 
الحسيمة  امزلرن  نواديبو  زنقة   41

32250 الحسيمة  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احذار  عمر  السيد 
الحسيمة  امزلرن  نواديبو  زنقة   41

32250 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 31 ماي 

2021 تحت رقم 180.
109I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

RIO FOOD INDUSTRY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
RIO FOOD INDUSTRY شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
حبوها بن السوداني رقم 87 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

18569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD INDUSTRY

لحدة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتخزين السمك.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  87 رقم  السوداني  بن  حبوها 

73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 STE CONSERVERIES الشركة 

RIO DE ORO SARL :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : الدرهم  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 STE CONSERVERIES الشركة 

عنوانه)ا(   RIO DE ORO SARL

صحرا  اطلس  الخامس  محمد  شارع 

73000 الداخلة املغرب.

السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا( 

 73000  38 رقم  فبراير   28 شارع 

الداخلة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الدرهم عنوانه)ا( 

 73000  38 رقم  فبراير   28 شارع 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1036.

110I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE PROPHYTO HAKAM
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE PROPHYTO HAKAM SARL
AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
 II 1.3 لعنوان مقرها االجتماعي
املنطقة الصناعية أكرلبوليس 
سيدي سليمان مول الكيفان - 

50000 مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40021

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تسويق البدلر ل النباتات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   29 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3190.
111I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

MOURAD PECHE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MOURAD PECHE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 1457 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOURAD PECHE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسني رقم 1457 - 73000 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الرلاني  مراد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد مراد الرلاني عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73000  394 رقم  الوحدة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد مراد الرلاني عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73000  394 رقم  الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1112.
112I

jamal ait hommad

 لنفغ2نم2ن)ش2نتي)مغ2كسن)
ج1ن1غسل

إعالن متعدد القرارات

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
النفغونمون شونتي مغوكان 

جينيغال »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الرياض رقم 452 الطابق الثاني  
سيدي قاسم  16000 سيدي قاسم 

مغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أبريل 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت بوكادر محمد امين, الحميدي 
حصصهم  محمد  الحفياني  زكرياء, 

لصالح اسامة الشاكري
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر االجتماعي من  حي 
1082 سيدي قاسم  الى  جوهرة رقم 
الثاني  الطابق   452 رقم  الرياض  حي 

سيدي قاسم 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
شركة  الى  القانوني  الشكل  تحويل 
الشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

الوحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
شركة  الى  القانوني  الشكل  تحويل 
الشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

الوحيد
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
حويل املقر االجتماعي من  حي جوهرة 
حي  الى  قاسم   سيدي   1082 رقم 

الرياض
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تفويت بوكادر محمد امين, الحميدي 
حصصهم  محمد  الحفياني  زكرياء, 

لصالح اسامة الشاكري
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 28077.
113I
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A&O

NATURAL BOUTIK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

NATURAL BOUTIK شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي  إسالن ج 

ه 4 رقم 2  حي املحمدي - 80000  

أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 

 NATURAL الوحيد  الشريك  حات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    BOUTIK

اإلجتماعي   مقرها  لعنوان  درهم 

املحمدي  حي    2 رقم   4 ه  ج  إسالن 

 : ل  نتيجة  املغرب  أكادير    80000  -

توقف النشاط.

إسالن  ب   التصفية  مقر  حدد  ل 

ج ه 4 رقم 2  حي املحمدي - 80000  

أكادير املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( سعد الدين   الجابري ل 

عنوانه)ا( زنقة اإلمارات املتحدة رقم 

135  القطاع السكني 80000 أكادير 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 100345.

114I

A&O

WINEO GESTION
إعالن متعدد القرارات

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب
WINEO GESTION »شركة  

املساهمة«
لعنوان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 
السخالي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.204779

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
استقالة  السيد عثمان الفردلس من 

لاليته كإداري 
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد سعيد امغدير في 

منصب نائب املدير العام
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القانون  في  بند  أي  تعديل  يتم  لم 

األسا�ضي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782862.
115I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AL MENDILI KASBAH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندلق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

AL MENDILI KASBAH شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 

عبد هللا غيات - دلار لعمرين الحوز - 

40000 مراكش املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40583

العام  الجمع  بمقت�ضى 
يونيو   01 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  خفض  تم   2021
درهم«   7.500.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   15.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   7.500.000«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم ..
116I

COFISCOM

GROUPE N.A.B

إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

GROUPE N.A.B »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
23 زنقة البكاي لهبيل الشقة رقم 
5 الطابق الثالث  - 63300 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7629

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اجتماعية  حصص  تفويت  مايلي: 
سيكيوريتي  فور  ألفا  تعالنية  من 
النهضة  تعالنية  الى  سيرفيس  اند 

للحراسة: 500 حصة اجتماعية.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني:من شركة حات 
حات  شركة  الى  محدلدة  مسؤللية 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  صفوان  شيكر  السيد  استقالة 

مهامه كمسير اخر للشركة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد الكنوري يوسف مسير 

لحيد للشركة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مسؤللية  حات  شركة  هي  الشركة 

محدلدة حات الشريك الوحيد.
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات:تعالنية النهضة للحراسة  

100.000 درهم 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
رأسمال  االجتماعي:  الرأسمال  مايلي: 
100.000 درهم مقسمة  الشركة هو 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1.000 الى 
جميعها  تعود  للحصة  درهم   100

لتعالنية النهضة للحراسة.            
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
لصالحيات  املدة  التعيين،  مايلي: 
الكنوري  السيد  تعيين  االدارة:تقرر 
يوسف مسير لحيد للشركة ملدة غير 

محدلدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 388/2021.
117I

Trefle Conseil

ValueTecWays
إعالن متعدد القرارات

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ValueTecWays »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
الكتبية العمارة 1 قم الشقة 20 
النسيم - -  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.462317
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تخفيض رأس املال بمقدار مائة ألف 
طريق  عن  درهم   )100،000.00(

السداد لفائدة الشريك  الوحيد ؛
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حرمت  عادل  السيد  استقالة  قبول 
هللا السباعي من مهامه كمسير  داخل 

الشركة؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 
ً
مديرا نبيل  حنديري  السيد  تعيين 

للشركة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تخفيض رأس املال بمقدار مائة ألف 
طريق  عن  درهم   )100،000.00(

السداد لفائدة الشريك  الوحيد ؛
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تخفيض رأس املال بمقدار مائة ألف 
طريق  عن  درهم   )100،000.00(

السداد لفائدة الشريك  الوحيد ؛
على  ينص  الذي   :34 رقم  بند 
نبيل  حنديري  السيد  تعيين  مايلي: 
 للشركة. قبول استقالة السيد 

ً
مديرا

عادل حرمت هللا السباعي من مهامه 
كمسير  داخل الشركة؛

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784894.
118I

TELEBOUTIQUE YOUHIZ

TELEBOUTIQUE YOUHIZ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

TELEBOUTIQUE YOUHIZ
 LOT FATH 3 ZITOUNE ، 37

50000، MEKNES MAROC
TELEBOUTIQUE YOUHIZ شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 37 

تجزىة الفتح 3 الزيتون - 50000 
مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23945
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
 TELEBOUTIQUE YOUHIZ حل 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
تجزىة   37 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
مكناس   50000  - الزيتون   3 الفتح 
على  املصادقة  ل-   نتيجة  املغرب 
قرار التصفية ل على الحساب النهائي 

للتصفية.   
- إقفال تصفية الشركة.

- إبراء املصفي.
ل عين:

السيد)ة( ....  .... ل عنوانه)ا( .... .... 
.... .... كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 30 أبريل 2021 لفي 37 تجزىة 
مكناس   50000  - الزيتون   3 الفتح 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 216.
119I

Hedge Consulting

 SOCIETE IMMOBILIERE
SMIHA

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE SMIHA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 74, زالية 
زنقة ألالد زيان ل محمد سميحة، 

الدار البيضاء. 74, زالية زنقة 
ألالد زيان ل محمد سميحة، الدار 
البيضاء. 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.140033
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 785029.
120I

مكتب االستاد عادل النوري موثق

ABRAJ AL HANA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب االستاد عادل النوري موثق
119 شارع عبد املومن الطابق 

السابع شقة 52-53  الدارالبيضاء ، 
20042، الدارالبيضاء املغرب

ABRAJ AL HANA  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 
زنقة احمد املجاطي اقامة لي 

زالب الطابق االلل الرقم 8 كارتيي 
املعاريف الدارالبيضاء  - 20000 

الدارالبيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508939
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AL HANA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .

 13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زالب  لي  اقامة  املجاطي  احمد  زنقة 
الطابق االلل الرقم 8 كارتيي املعاريف 
الدارالبيضاء  - 20000 الدارالبيضاء  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يونس بلخيري  :  50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
50 حصة    : السيد امين بخليري  

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
السيد مهدي الهبيل  :  200 حصة 

بقيمة 20.000 درهم للحصة .
السيد محمد شامي  :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
 100   : شامي   ميسان  السيدة 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

حصة   75   : غيتي   محمد  السيد 
بقيمة 7.500 درهم للحصة .

السيدة تورية تازي  :  125 حصة 
بقيمة 12.500 درهم للحصة .

حصة   75   : غيتي   هبة  السيدة 
بقيمة 7.500 درهم للحصة .

 75   : غيتي   امين  محمد  السيد 
حصة بقيمة 7.500 درهم للحصة .

 75   : السيد محمد مامون غيتي  
حصة بقيمة 7.500 درهم للحصة .

حصة   75   : غيتي   غيتة  السيدة 
بقيمة 7.500 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس   بلخيري  السيد 
كاليفورنيا    2/4 الرقم  شاه  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  البلدي .
عنوانه)ا(  امين   بلخيري  السيد 
كاليفورنيا    2 الرقم   4 شاه  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.
عنوانه)ا(  الهبيل   مهدي  السيد 
مكة  طريق   6 الرقم  سلمان  تجزئة 
الدارالبيضاء    20000 كاليفورنيا  

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  شامي  السيد 
نخيل   03 مجاط   86 فيال  مراكش 

شماال  40000 مراكش  املغرب.
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ميسان  عنوانه)ا(  شامي  السيدة 
السالم   حي  العيا�ضي  جبل  زنقة   04

20000 الدارالبيضاء  املغرب .
عنوانه)ا(  محمد  غيتي  السيد 
كاليفورنيا    1 الرقم  كوثر  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.
عنوانه)ا(  تازي   تورية  السيدة 
كاليفورنيا    1 الرقم  كوثر  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.
عنوانه)ا(  غيتي   هبة  السيدة 
سيدي   62 الرقم  الياقوت  تجزئة 
الدارالبيضاء    20000 معرلف  

املغرب.
السيد محمد امين غيتي  عنوانه)ا( 
1 ممر كوتر بيست تدارت كاليفورنيا  

20000 الدارالبيضاء  املغرب .
غيتي   مامون  محمد  السيد 
 1 الرقم  كوثر  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء    20000 كاليفورنيا  

املغرب.
عنوانه)ا(  غيتي   غيتة  السيدة 
كاليفورنيا    1 الرقم  كوثر  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  الغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   غيتي  السيد 
كاليفورنيا    1 الرقم  كوثر  تجزئة 

20000 الدارالبيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784885.

121I

مكتب األستاحة نورة األزرق

 FRANKLIN AMERICAIN«
SCHOOL« SARLAU

إعالن متعدد القرارات

مكتب األستاحة نورة األزرق
15، شارع محمد الخامس، إقامة 

لطيفة، شقة رقم 8، الطالق الرابع ، 
50000، مكناس املغرب

 FRANKLIN AMERICAIN«
SCHOOL« SARLAU »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

 Meknès :لعنوان مقرها االجتماعي
 N° 69, Rue Mimouza, Belle-Vue,
 Ras Aghil VN - 50000 Meknès

.maroc
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50133

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 04 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
 La modification de la مايلي: 
 dénomination Sociale de la
 Société, qui prend désormais la
 dénomination »BEN FRANKLIN
 ACADEMY«SARLAU, à la place
 de »FRANKLIN AMERICAIN

SCHOOL«SARLAU
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 La rectification de l’article 2 des
 Statuts de la Société, ainsi que

leur mise à jour
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 changement de la dénomination

de la Société
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3091.
122I

WI NOUR PROJET

NEW POWER ELECTRIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

NEW POWER ELECTRIC SARL
إقامة العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق الثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب
NEW POWER ELECTRIC شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWER ELECTRIC

طاقة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء املتجددة

املعدات  لتركيب  تسويق   •

لالحلول الكهربائية.

•أعمال مختلفة..

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  20 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

كريبجة   لحبيب  موالي  السيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   50   :

للحصة .

السيد عبد الرحمان بنعزلز :  50 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

بنعزلز  الرحمان  عبد  السيد 
82 رقم  القطعة  عنوانه)ا( حي املجد 

01  90000 طنجة املغرب.

كريبجة   لحبيب  موالي  السيد 
عنوانه)ا( زنقة اراكون رقم 5 90000 

طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بنعزلز  الرحمان  عبد  السيد 
82 رقم  القطعة  عنوانه)ا( حي املجد 

01  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5929.
123I

مكتب بوقسري يوسف للخدمات االدارية ل 

القنصلية

 STE ISTIRAD WATASDIR
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب بوقسري يوسف للخدمات 
االدارية ل القنصلية

حي الالد ابراهيم زنقة 9 رقم 24  
الناظور الناظور، 62000، الناظور 

املغرب
 STE ISTIRAD WATASDIR SARL
AU  شركة حات املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي دلار الالد 
بوطيب الفوقاني الناضور  - 62000 

الناضور .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16177

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 أكتوبر 2020 تم تحويل 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات املسؤللية املحدلدة« إلى »شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 يناير 

2020 تحت رقم 0000.
124I

DERDABI ACCOUNTING الدردابي أكونتينغ

 SOCIETE LAOBRA DU
 BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS
إعالن متعدد القرارات

 DERDABI الدردابي أكونتينغ
ACCOUNTING

شارع موالي عبد السالم، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
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MAROC املغرب M›DIQ املضيق
 SOCIETE LAOBRA DU

 BATIMENT ET TRAVAUX
DIVERS »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: 31، شارع 
موالي عبد السالم/ الطابق 4، شقة 

4، املضيق - - املضيق املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25109

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بقيمة  اجتماعية  500 حصة  تفويت 
من  الواحدة  للحصة  درهم   100
.إلى السيد طارق  بنعلي  السيد رشيد 

بنعلي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الوحيد  املسير  استقالة 

السيد رشيد بنعلي.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الحامل  بنعلي  طارق  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
L381706 كمسير لحيد للشركة ملدة 

غير محددة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 50.000 بنعلي  :رشيد  املساهمات 
 - 50.000 درهم  بنعلي  - طارق  درهم 

املجموع 100.000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 50.000  : بنعلي  رشيد   : الرأسمال 
درهم - 500 حصة اجتماعية - طارق 
حصة   500  - درهم   -50.000 بنعلي 
 100.000  : املجموع   / اجتماعية 

درهم - 1.000 حصة اجتماعية
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
طارق  السيد  تعيين   : التسيير  مايلي: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بنعلي 
الوطنية رقم L381706 كمسير لحيد 

للشركة ملدة غير محددة.

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
في  الشركة  تلتزم   : التوقيع  مايلي: 
بتوقيع  تعامالتها  ل  أعمالها  جميع 
بنعلي  طارق  لبسيد  الوحيد  املسير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

L381706 رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1670.
125I

Trefle Conseil

 WELLNESS GLOBAL«
TRADE » WGT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تغيير نشاط الشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 WELLNESS GLOBAL TRADE«

WGT «  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 
20360  الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.459077
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 
بالجملة  »*البيع  من  الشركة  نشاط 
الشبه  التجميلية،  املنتجات  جميع 

طبية، لالصحية ؛
*التجارة بالجملة ألي منتج غذائي 

أل غير غذائي ؛
العمليات  جميع  عام  *لبشكل 
أل  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 
اقتصادية أل مالية أل منقولة أل غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أل 
أل حات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أل  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أل امتداده 
بالتقسيط  »*البيع  إلى  تطويره.«  أل 
الشبه  التجميلية،  املنتجات  جميع 

طبية، لالصحية ؛

منتج  ألي  بالتقسيط  *التجارة 
غذائي أل غير غذائي ؛

العمليات  جميع  عام  *لبشكل 
أل  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 
اقتصادية أل مالية أل منقولة أل غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أل 
أل حات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أل  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أل امتداده 

أل تطويره.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781893.

126I

CWA MOROCCO

EATON ELECTRIC
إعالن متعدد القرارات

CWA MOROCCO
17، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
20060، الدار البيضاء املغرب

EATON ELECTRIC »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: ازنقة 

سقراط، إبينال 6، الطابق األلل، 
امتداد املعارف، الدار البيضاء – 
املغرب - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24681
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 دجنبر 2019
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل   -
الكائن ب: 52-50 شارع عبد اللطيف 
بن قدلر، الطابق 3، حي راسين، الدار 
البيضاء – املغرب إلى العنوان التالي: 
الطابق   ،6 إبينال  سقراط،  زنقة 
األلل، امتداد املعارف، الدار البيضاء 

– املغرب
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
األسا�ضي  النظام  صياغة  إعادة  تمت 
للشركة لفقا لتحويل املقر االجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785337.
127I

FIGENOR

AVIS IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

FIGENOR
 BD YOUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

AVIS IMMOBILIERE »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 
مارينا  ناضور 1 - حي الالد ابراهيم 

- - الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8349

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
البودخاني  السيد  تفويت  مايلي: 
لفائدة  اجتماعية  500 حصة  سعيد 

السيد البودخاني ادريس 
على  ينص  الذي   :  -  2 رقم  قرار 
البودخاني  السادة  تعيين  مايلي: 
سعيد ل البودخاني خالد ل البودخاني 
غير  ملدة  للشركة  كمسييرين  ادريس 

محدلدة 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :  -7  6 رقم  بند 
مقسم   5.000.000 املال  راس  مايلي: 
الى 50.000 الف حصة من فئة 100 
كالتالي   مقسمة  ة  لاحدة  لكل  درهم 
اي   4.900.000 سعيد  البودخاني 
خالد  البودخاني   - حصة   49.000
 - حصة   500 اي  درهم   50.000
اي  50.000 درهم  ادريس  البودخاني 

500 حصة 
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بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 
البودخاني  للسادة  مخول  التسيير 
سعيد ل البودخاني خالد ل البودخاني 

ادريس ملدة غير محدلدة 
بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
بطريقة  التزام  في  الشركة  تدخل  ل 
الرسوم  جميع  يخص  فيما  صحيحة 
للسادة  منفصل  بتوقيع  بها  املتعلقة 
البودخاني خالد  ل  البودخاني سعيد 

ل البودخاني ادريس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1766.
128I

MOHAMED LAAGOUBI

FLORENCE 5
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
FLORENCE 5 شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

9 شارع املوحدين فاس جديد - 
30000  فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2019 دجنبر   30
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLORENCE 5
غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع املوحدين فاس جديد - 30000  

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم العماني :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : نافع  انوار املعمري  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ياسين املعمري نافع  :  250 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

العماني  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( هولندا - - هولندا.

نافع  املعمري  انوار  السيد 
عنوانه)ا( حي الالد ابراهيم شارع 35 
عمارة ب الطابف 1  62000 الناظور 

املغرب.
نافع  املعمري  ياسين  السيد 
 5 املنزه  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
البيضاء  البرنو�ضي  سيدي   38 الرقم 

20000 الداربيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العماني  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( هولندا - - هولندا
نافع  املعمري  انوار  السيد 
عنوانه)ا( حي الالد ابراهيم شارع 35 
عمارة ب الطابف 1  62000 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 541.
129I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE D EXECUTION DES
 TRAVAUX ROUTIERE ET

OUVRAGE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 STE D EXECUTION DES
 TRAVAUX ROUTIERE ET

OUVRAGE  شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تيشيبيت شارع 43 رقم 17 ازيالل - 
22000 ازيالل املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3155
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2020 دجنبر   02 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الصابري املعتصم كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2/2021.
130I

SARL

PALMBEN SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
PALMBEN SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل - 22000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507621

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PALMBEN SARL
الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 
البيضاء  الدار   22000  - النخيل   22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : مجد  كيران  ابن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 400   : اسماء   بنيحي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : غيثة  كيران  ابن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مجد  كيران  ابن  السيد 
كاليفورني    427 رقم  االفق  تجزئة 

22000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  اسماء   بنيحي  السيدة 
كاليفورني    427 رقم  االفق  تجزئة 

22000 الدار البيضاء املغرب.
السيدة ابن كيران غيثة عنوانه)ا( 
 6 طابق  ا  الطبيعية  االبراج  إقامة 
شقة ا 6 د زنقة بالت فورم 2  22000 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مجد  كيران  ابن  السيد 
كاليفورني    427 رقم  االفق  تجزئة 

22000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 22804.

131I

ائتمانية منارة

KECH TELECOM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية منارة
18 زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 
40000، مراكش املغرب
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KECH TELECOM شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 

الحي الصناعي تجزئة 399 املسار 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KECH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TELECOM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 INSTALLATIONS  ELECTRIQUES
.عنوان املقر االجتماعي : رقم 8 الحي 
الصناعي تجزئة 399 املسار مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : سمير  بهي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
دار  عنوانه)ا(  سمير  بهي  السيد 
 04 18 شقة  إقامة االرجوان  السالم 

سعادة  40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
دار  عنوانه)ا(  سمير  بهي  السيد 
 04 18 شقة  إقامة االرجوان  السالم 

سعادة  40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 116551.
132I

KHOUYI BADIA

KMEL PROMO SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

KMEL PROMO SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرجان 

01 رقم 234  ايت لالل عين عرمة  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 .53659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KMEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PROMO SARL

الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري..

مرجان   : االجتماعي  املقر  عنوان 

01 رقم 234  ايت لالل عين عرمة  - 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خالد  الحيوني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مصطفى  الحيوني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  الحيوني  السيد 

عين  لالل  ايت   234 رقم   1 مرجان 

عرمة  50000 مكناس املغرب.

مصطفى  الحيوني  السيد 
تجزئة   2 شقة   379 زنقة  عنوانه)ا( 
الزيتونة كلم 6 م ج  50000 مكناس 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  الحيوني  السيد 
عين  لالل  ايت   234 رقم   1 مرجان 

عرمة  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3146.
133I

IBK Consulting

BET AMTAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
BET AMTAR  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

10 بلوك 11 شارع 7 حي برنزران 
تيكيوين  - 80000 اكادير  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48079

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BET  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMTAR
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات .

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

برنزران  حي   7 شارع   11 بلوك   10

تيكيوين  - 80000 اكادير  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : العسري   الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : العسري   الحسين  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
العسري   الحسين  السيد 

رقم  ف  بلوك  الزيتون  حي  عنوانه)ا( 

221 تيكيوين اكادير  80000 اكادير 

املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العسري   الحسين  السيد 

رقم  ف  بلوك  الزيتون  حي  عنوانه)ا( 

221 تيكيوين اكادير  80000 اكادير 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100568.

134I

KHOUYI BADIA

LML TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

LML TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 7 

طريق الحاجب مجاط - 50000  

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53731
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بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 10 
يونيو 2021 تم إعداد القانون 

األسا�ضي لشركة حات املسؤللية 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LML  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

 7 كلم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  50000  - مجاط  الحاجب  طريق 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الصغير  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الصغير  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الصغير  املصطفى  السيد 

بالص  االسماعيلية  اقامة  عنوانه)ا( 
ج  م  الفارلق  عمر  زنقة   9 شقة 

50000  مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  الصغير  لحسن  السيد 
رقم 5 اقامة بالص لقعة الزالقة م ج 

50000  مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الصغير  املصطفى  السيد 

بالص  االسماعيلية  اقامة  عنوانه)ا( 
ج  م  الفارلق  عمر  زنقة   9 شقة 

50000  مكناس املغرب

عنوانه)ا(   الصغير  لحسن  السيد 
رقم 5 اقامة بالص لقعة الزالقة م ج 

50000  مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3241.

135I

2AIN GROUPE COMPTA

STE AJLANI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE AJLANI شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 
لسعدان فرياطة تاكزيرت القصيبة 

- 23153 القصيبة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11301

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AJLANI
نسج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجاد يدلًيا.
عنوان املقر االجتماعي : دلار ايت 
لسعدان فرياطة تاكزيرت القصيبة - 

23153 القصيبة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عجالني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عجالني  محمد  السيد 
تاكزيرت  فرياطة  لسعدان  ايت  دلار 
تادلة  قصبة   23153 القصيبة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عجالني  محمد  السيد 
تاكزيرت  فرياطة  لسعدان  ايت  دلار 
القصيبة 23153 قصبة تادلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم 415.
136I

auditexpert

AUTELEB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

auditexpert
 n 5 Rue Ghassan Kanafani 6

 eme etage fes n 5 Rue Ghassan
 Kanafani 6 eme etage fes،

30000، Fes maroc
AUTELEB شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ب 2 زنقة 

7 حي بنسودة صندلق البريد 5156 - 
30020 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23181
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 دجنبر 2019 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
صندلق  بنسودة  حي   7 زنقة   2 »ب 
البريد 5156 - 30020 فاس املغرب« 
إلى »4 تجزئة القطب الحضاري راس 
املا S2 فاس - 30300 فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 31 ماي 2021 

تحت رقم 2630.
137I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

SMITRADIV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  
رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناس املغرب

SMITRADIV شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 9 

شقة 29 زنقة تازة املدينة الجديدة  - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMITRADIV

غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املختلقة أل البناء

- االستيراد لالتصدير

- أعمال ترقية البناء.

 9 : عمارة  املقر االجتماعي  عنوان 
شقة 29 زنقة تازة املدينة الجديدة  - 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيدة محمد ايطوبان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايطوبان  محمد  السيد 
املدينة  تازة  زنقة   29 شقة   9 عمارة 

الجديدة  50000 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  ايطوبان  محمد  السيد 
املدينة  تازة  زنقة   29 شقة   9 عمارة 

الجديدة  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3232.
138I

فيد بيست كونسيلتين

CONCADK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب
CONCADK شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة بلوك D رقم 80 الطبق 2 
العيون حي الوحدة بلوك D رقم 80 

الطبق 2 العيون 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCADK
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقالع..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطبق   80 رقم   D بلوك  الوحدة 
 80 D رقم  بلوك  الوحدة  العيون حي 
العيون   70000 العيون   2 الطبق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا الترل�ضي :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الترل�ضي عنوانه)ا( 
زنقة 09 رقم 34 شارع موالي عبد هللا  

70000 كلميم املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
زيزي  فاضل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة 09 رقم 34 حي السالم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1938/2021.
139I

Société marocaine de révision des comptes

CMLCM
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
CMLCM »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: 46 شارع 

الزرقطوني الطابق التاني الشقة 
6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.448381

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
للشركة  العام  الجمع  لافق  مايلي: 
الحصص  اجمالي  الشركاء   بيع  على 
الشركة   في  لهم  اململوكة  االجتماعية 

احمد  املسعودي  الشريف  للسيد  
من جنسية مغربية املزداد 11 مارس 
1995 املقيم بالعنوان التالي 22 زنقة 
ابو عمر الحارث الطابق التاني الشقة 
من  فاطمة  الكي�ضي  السيدة  ل   4
جنسية مغربية املزدادة يوم 15 يناير 
1970 املقيمة بزنقة ابوعمر الحارث  
الحاملة   4 الشقة  التاني   الطابق 

BE510634 للبطاقة الوطنية رقم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  توزع  االلل  للقرار  تبعا 
املسعودي  الشريف  السيد  كالتالي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  احمد 
اجتماعية  حصة   BL122799 500
الحاملة  فاطمة  الكي�ضي  السيدة  ل 
 BE510634 رقم  الوطنية  للبطاقة 

500 حصة اجتماعية
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كريستوفر  ماريتال  السيد  استقالة 
الشريف  السيدة  ل  رلبرت  جورج 
منصبهما  من  ملياء  املسعودي 

كمسيرين للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املسعودي  الشريف  السيد  تسمية 

احمد كمسير للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
بالقانون  بنود  اي  تعديل  يتم  لم 

االسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784693.
140I

FIDORO MULTI-SERVICES

 SOCIETE CONSULTING
 AND ENGINEERING

DAKHLA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 SOCIETE CONSULTING AND
ENGINEERING DAKHLA شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة، شارع عبد الرحيم بوعبيد، 
رقم 08، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18709
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CONSULTING AND

.ENGINEERING DAKHLA
مكنب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املدنية،  لالهندسة  الدراسات 

دراسات عامة..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوعبيد،  الرحيم  عبد  شارع  املسيرة، 
رقم 08، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : البشاري  ر�ضى  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم ابلقاس :  330 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 330   : البشاري  عصام  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البشاري  ر�ضى  السيد 
تازة 35022 تازة املغرب.

ابلقاس  الرحيم  عبد  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.
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البشاري عنوانه)ا(  السيد عصام 
تازة 35004 تازة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البشاري  ر�ضى  السيد 
تازة 35022 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1122.

141I

BENZINA FIRDAOUS

AMSTERDAM NÉGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

AMSTERDAM NÉGOCE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الرجاء 3 الالد الطيب  - 30023 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68453
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMSTERDAM NÉGOCE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  البناء-استيراد  اشغال  ل  مختلفة 

تصدير-تجارة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرجاء 3 الالد الطيب  - 30023 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم الحنين :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الحرحوري  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الحنين  الكريم  عبد  السيد 
 31052 الشكاك  عين  عنوانه)ا( 

صفرل املغرب.
الحرحوري  محمد  السيد 
عنوانه)ا( امستردام 1012 امستردام 

هولندا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الحنين  الكريم  عبد  السيد 
 31052 الشكاك  عين  عنوانه)ا( 

صفرل املغرب
الحرحوري  محمد  السيد 
عنوانه)ا( امستردام 1012 امستردام 

هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2987.

142I

FNMCOMPTA

N.V TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

N.V TRANS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 
ابن مرحل , إقامة السعادة الطابق 
2 رقم 5 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98631

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    N.V TRANS الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 21 شارع ابن مرحل 
 -  5 رقم   2 الطابق  السعادة  إقامة   ,
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : ضعف التمويل.
ل حدد مقر التصفية ب 21 شارع 
الطابق  السعادة  إقامة   , مرحل  ابن 
طنجة   90000  - طنجة   -  5 رقم   2

املغرب. 
ل عين:

السيد)ة(  عبد العزيز  بن اصبيح 
 21 زنقة   1 السعادة  حي  عنوانه)ا(  ل 
رقم 5 - طنجة 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5985.

143I

BENZINA FIRDAOUS

MEGARAMA TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

MEGARAMA TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التوأمين عمارة س  شقة 12 شارع 
موالي رشيد الزهور2  - 30014 

فاس  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68353

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 
19 ماي 2021 تم إعداد القانون 
األسا�ضي لشركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEGARAMA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   12 شقة  س   عمارة  التوأمين 
موالي رشيد الزهور2  - 30014 فاس  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جواد عبو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد جواد عبو عنوانه)ا( شارع 
الزهور2  برازيليا  زنقة  االسماعيلية 

30014 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد جواد عبو عنوانه)ا( شارع 
الزهور2  برازيليا  زنقة  االسماعيلية 

30014 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2865.
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SARL

SERAMART FES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
SERAMART FES شركة حات 



 5273 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3،الطابق 5 النخيل - 

22000 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508725
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERAMART FES
غرض الشركة بإيجاز : شراء لبيع 
من  لمنتجاتها  الصحية  املواد  لتوزيع 
لمستلزمات  لالحنفيات  التبليط 

الحمامات لاملطبخ.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 3،الطابق  شهرزاد  إقامة  سمية 
البيضاء  الدار   22000  - النخيل 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 VANGUARD الشركة 
حصة   BUSINESS SARL :  750

بقيمة 100 درهم للحصة .
 Farouk SLAOUI :  250 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 VANGUARD الشركة 
زنقة  عنوانه)ا(   BUSINESS SARL
3،الطابق  شهرزاد  إقامة  سمية 
البيضاء  الدار   22000 النخيل   5

املغرب.
 Farouk SLAOUI السيد 
رقم  فاري�ضي  زنقة سليمان  عنوانه)ا( 

6  30000 فاس  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 Farouk SLAOUI السيد 
رقم  فاري�ضي  زنقة سليمان  عنوانه)ا( 

6  30000 فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 23952.

145I

BOUCHAHMA HICHAM

ste boeuf lambaraa
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
ste boeuf lambaraa شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

ايت عي�ضى تورار ايت امور اكفاي 
مراكش مراكش 40150 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.boeuf lambaraa
ل  : تسمين  بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع العجول.
عنوان املقر االجتماعي : دلار ايت 
عي�ضى تورار ايت امور اكفاي مراكش 

مراكش 40150 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املبرع  رضوان  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املبرع  رضوان  السيد 
عمارة  االطلس  ابواب  اسكجور 
مراكش   15 مجموعة   31 شقة  ا7 

40150 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املبرع  رضوان  السيد 
عمارة  االطلس  ابواب  اسكجور 
مراكش   15 مجموعة   31 شقة  ا7 

40150 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125379.
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Cabinet Smara Consulting

 Cabinet Smara Consulting
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع الزرقطوني 
رقم 38 مكرر السمارة السمارة، 

72000، السمارة املغرب
 Cabinet Smara Consulting SARL

AU شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد شارع الزرقطوني رقم 38 

مكرر السمارة - 72000 السمارة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Cabinet Smara Consulting SARL

.AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجميع  لالدراسات  التشخيص 

دراسة  الترابي،  التشخيص  أنواعها، 

لتتبع تحقيق املشاريع، تسيير املوارد 

البشرية، تقديم تكوينات مهنية.

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 

رشيد شارع الزرقطوني رقم 38 مكرر 

السمارة - 72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سيدي  محمد  سيدي  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000   : العالم 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

سيدي  محمد  سيدي  السيد 

 96 رقم  لليلي  زنقة  عنوانه)ا(  العالم 

 70000 العيون   01 الرملة  خط  حي 

العيون املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عالمي  الصالح  السيد 

الزرقطوني  شارع  رشيد  موالي  حي 

السمارة   72000 السمارة   38 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 148/2021.

147I
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BCNG

STE: BT AUTO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: BT AUTO شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 
20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BT AUTO
غرض الشركة بإيجاز : التصدير ل 

اإلستيراد.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9 رقم92  -  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

40.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد طه الشفيق :  40.000,00 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
بقيمة   400  : الشفيق  طه  السيد 

100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

 20 السيد طه الشفيق عنوانه)ا( 
شارع بنغازي كاليفورنيا 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 20 السيد طه الشفيق عنوانه)ا( 
شارع بنغازي كاليفورنيا 20050 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
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فيكوج دل سوس ش م م للشريك الوحيد

AGRISOLTECH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيكوج دل سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

AGRISOLTECH شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 01 أيت سعيد جماعة مسكالة 
الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRISOLTECH
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتنفيذ املشاريع املائية لالزراعية
االستغالالت  إدارة  في  مقالل 

الفالحية

تاجر املعدات لاملنتجات الزراعية 
الزراعية  الكيماليات  تاجر 

لاألسمدة 
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مسكالة  جماعة  سعيد  أيت   01 رقم 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بتوم  العلي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : مرزلق  حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بتوم عنوانه)ا(  العلي  السيد عبد 
الصويرة   5 التجزئة  املنزه  700 شارع 

44000 الصويرة املغرب.
السيدة حسناء مرزلق عنوانه)ا( 
193/09 حي التالل الصويرة 44000 

الصويرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بتوم عنوانه)ا(  العلي  السيد عبد 
الصوير   5 التجزئة  املنزه  شارع   700

44000 الصويرة املغرب
السيدة حسناء مرزلق عنوانه)ا( 
193/09 حي التالل الصويرة 44000 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 221.

149I

ECO FINANCE

COOL SKY MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب
COOL SKY MAROC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 23  ابن 

منيراملعارف - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.488605

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين   سيف  )ة(   السيد  تفويت 
زهير  500 حصة اجتماعية من أصل 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

 JEAN LOUIS M W M Y LUPANT

بتاريخ 08 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784689.
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NKH CONSULTING SARL

 CAPPUCCINO DELICE SARL
A.U

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 CAPPUCCINO DELICE SARL

A.U شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم912 

الطابق الثاني حي املنزه الرباط 

الرباط 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6441/153341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CAPPUCCINO DELICE SARL

.A.U
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى ل مطعم.
: رقم912  عنوان املقر االجتماعي 
الطابق الثاني حي املنزه الرباط الرباط 

10000 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحمد  بنعازي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد  بنعازي  السيد 
بلجيكا  تورناي  سكن  زنقة   16/02

1050 تورناي بلجيكا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أحمد  بنعازي  السيد 
بلجيكا  تورناي  سكن  زنقة   16/02

1050 تورناي بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

.D115937 2021 تحت رقم
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ILYADO CONSULTING

TOCAS BOIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
TOCAS BOIS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي العامرية 2 
شارع الرباط اقامة مندلب بني مالل 

- 23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9259

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبداالله  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 الكامل 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

فبراير   22 بتاريخ  بوصاك  جواد   )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 07 أبريل 

2021 تحت رقم 407.
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ECO FINANCE

COOL SKY MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM

N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب

COOL SKY MAROC  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 23  ابن 

منيراملعارف - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.488605

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

 M W )مسير جديد للشركة السيد)ة

M Y LUPANT JEAN LOUIS كمسير 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784689.

153I

ديوان االستاح العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

KMI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ديوان االستاح العلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق
87 عمارة كوفيكوم الطابق االلل 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

KMI شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

كالفون شارع عبد املومن - 20100 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.180389

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   75

ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   5

شفاء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   5

ضياء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   5

عاصم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   5

محمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

الحارثي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   5

الكاظم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنكيران بتاريخ 10 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785043.
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SOBAGIM

MSM WOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBAGIM
123 زنقة الورلد بوسيجور الدار 
البيضاء ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
MSM WOOD شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 

4 الدار البيضاء - 20490 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MSM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WOOD
ل  نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصنيع املنتجات الخشبية.
45 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدار البيضاء - 20490 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية5276   

: عثمان  الفضيلي  العلوي   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عثمان  الفضيلي  العلوي  السيد 
الكيندي  يوسف  ابو  زنقة  عنوانه)ا( 
املعارف   سينا  ابنو  شارع  مهدي  فيال 

20330 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عثمان  الفضيلي  العلوي  السيد 
الكيندي  يوسف  ابو  زنقة  عنوانه)ا( 
املعارف   سينا  ابنو  شارع  مهدي  فيال 

20330 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784096.

155I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

لرزازات

SOCIÉTÉ »MGAR « SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة لرزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االلل لرزازات، 45000، 

لرزازات املغرب
  SOCIÉTÉ »MGAR « SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
تزارين  - 47703 زاكورة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIÉTÉ »MGAR « SARL AU
مقالل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء لاالشغال املختلفة 
*التصدير لاالستيراد 

* كراء االالت لاالالت الصناعية .
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تزارين  - 47703 زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : دالد   تيتالي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  دالد   تيتالي  السيد 
زاكورة   47703 تزارين   اتيتالن  دلار 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد تيتالي دالد  عنوانه)ا( دلار 
اتيتالن تزارين 47703 زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE CONSTRUYENDO
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE CONSTRUYENDO SARL

AU شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بوجيبار الحسيمة - 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUYENDO SARL AU
ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوجيبار الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : مالكي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2000  : مالكي  مصطفى  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مالكي  مصطفى  السيد 
الحسيمة  الجميل  الشاطىء  حي 

32000 الحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مالكي  مصطفى  السيد 
الحسيمة  الجميل  الشاطىء  حي 

3200 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
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TOP LEADERS SARL

INTER-INIT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TOP LEADERS SARL

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3ème ETAGE N°9 ، 90000،

TANGER maroc

INTER-INIT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
زنقة 88 رقم 11 الطابق االر�ضي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117863

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

INTER- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INIT

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغير  لحساب  العقارية  االنشطة 

العقارات  تخص  التي  لاالنشطة 

بشكل مباشر ال غير مباشر.

عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 - االر�ضي  الطابق   11 رقم   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الشرفي   البقالي  محمد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.السيد عز الدين عبد الصادق :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :



 5277 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

الشرفي   البقالي  محمد  السيد 

 58 رقم  بوعراقية  زنقة  عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب.

الصادق  عبد  الدين  عز  السيد 

تجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  17 رقم  كولورادل 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الصادق  عبد  الدين  عز  السيد 

تجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  17 رقم  كولورادل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5961.
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MALIH CONSTRUCTION

 MALIH(مل1ح) لبلسء

CONSTRUCTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MALIH CONSTRUCTION

 BD LA RESISTANCE 4 EME

 ETAGE APPT 08 CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 MALIH مليح للبناء

CONSTRUCTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 81 شارع 

املقالمة الطابق 04 رقم الشقة 08 

الدار البيضاء................ - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

507967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مليح   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALIH CONSTRUCTION للبناء

مقاللة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية البيع .

عنوان املقر االجتماعي : 81 شارع 
 08 الشقة  رقم   04 الطابق  املقالمة 

 20000  - البيضاء................  الدار 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املصطفى  مليح  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الفتاح العيا�ضي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

العيا�ضي  الفتاح  عبد  السيد 

تجزئة  بادس  ابن  شارع  عنوانه)ا( 

  24000 الجديدة   01 فيال   االندلس 

الجديدة املغرب.

عنوانه)ا(  املصطفى  مليح  السيد 

ابن   4 شقة  عمارة1  فينز  اقامة 

تاشفين الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

العيا�ضي  الفتاح  عبد  السيد 

تجزئة  بادس  ابن  شارع  عنوانه)ا( 

  24000 الجديدة   01 فيال   االندلس 

الجديدة املغرب

عنوانه)ا(  املصطفى  مليح  السيد 

ابن   4 شقة  عمارة1  فينز  اقامة 

تاشفين الدار البيضاء 20300 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783807.
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مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز موثق

COMPLEXE AFFAIRES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
COMPLEXE AFFAIRES  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، املعاريف 13 زنقة أحمد 

املجاطي، إقامة جبال األلب، 
الطابق األلل رقم 8 - 20330 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508547

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COMPLEXE AFFAIRES
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أحمد  زنقة   13 املعاريف  البيضاء، 
املجاطي، إقامة جبال األلب، الطابق 
األلل رقم 8 - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
2.600.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 : الغامدي  الرحمن  عبد  السيد 
امللك  في  متمثلة  عينية  حصة  تقديم 

بالدار  الكائن   ،»Z.I.61« املسمى 
جماعة  بنسليمان،  إقليم  البيضاء، 
ل من  العلج  املنصورية، تجزئة عالل 
الرسم  61، موضوع  بقعة رقم  معه، 
بقيمة   61.776/25 عدد  العقاري 

2.600.000,00 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
الغامدي  الرحمن  عبد  السيد 
جعفر  زنقة  الرباط،  عنوانه)ا( 
أكدال   33 شقة  د  عمارة  الصديق 

10.090 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الغامدي  الرحمن  عبد  السيد 
جعفر  زنقة  الرباط،  عنوانه)ا( 
أكدال   33 شقة  د  عمارة  الصديق 

10.090 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784613.

160I

ISDM CONSULTING

SOCIETE WALD SAAD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SOCIETE WALD SAAD شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق بلوك د رقم 2513 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
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مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE WALD SAAD
ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   2513 رقم  د  بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ماسك  السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
ماسك  السالم  عبد  السيد 
بورسعيد  زنقة  الفتح  حي  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   51 رقم 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ماسك  السالم  عبد  السيد 
بورسعيد  زنقة  الفتح  حي  عنوانه)ا( 
العيون   70000 العيون   51 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2018/2021.
161I

COMPTASIG

TRAV NIZARKHAL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 
سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

TRAV NIZARKHAL شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب  
رقم 03 إقامة الياسمين شارع 

يعقوب  املنصور - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAV  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NIZARKHAL

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة  لأشغال  البناء.

مكتب    : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 03 إقامة الياسمين شارع يعقوب  

املنصور - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نزار الكحل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكحل  نزار  السيد 

دلار الجوالة بومعيز سيدي سليمان 

14000 سيدي سليمان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكحل  نزار  السيد 

دلار الجوالة بومعيز سيدي سليمان 

14000 سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 3690.

162I

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز موثق

POWERENT IMMO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
POWERENT IMMO  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، املعاريف، 13 زنقة أحمد 
املجاطي إقامة جبال االلب الطابق 

األلل الرقم 08. - 20330 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508545

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. POWERENT IMMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أحمد  زنقة   13 املعاريف،  البيضاء، 
الطابق  االلب  جبال  إقامة  املجاطي 
الدار   20330  -  .08 الرقم  األلل 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
2.600.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 : الغامدي  املحسن  عبد  السيد 
امللك  في  متمثلة  عينية  حصة  تقديم 
بالدار  الكائن   ،»Z.I.48« املسمى 
جماعة  بنسليمان،  إقليم  البيضاء، 
ل من  العلج  املنصورية، تجزئة عالل 
الرسم  48، موضوع  بقعة رقم  معه، 
بقيمة   61.763/25 عدد  العقاري 

2.600.000,00 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
الغامدي  املحسن  عبد  السيد 
لرين  بني  زنقة   2 الرباط  عنوانه)ا( 

السو�ضي 10170 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الغامدي  املحسن  عبد  السيد 
لرين  بني  زنقة   2 الرباط  عنوانه)ا( 

السو�ضي 10170 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784614.

163I

Droneway

Droneway
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Droneway
رقم 357 شارع محمد الخامس 

طابق 5 مكتب 9 فضاء أ2 بلفدير 
الدار البيضاء ، 25300، الدار 

البيضاء املغرب
Droneway شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 357 

شارع محمد الخامس الطابق 5 
مكتب 9 فضاء أ2 بلفدير - 25300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

507387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Droneway

غرض الشركة بإيجاز : صناعة األ 

جهزة اإللكترلنية.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 357 

 5 الطابق  الخامس  محمد  شارع 

 25300  - بلفدير  أ2  فضاء   9 مكتب 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : قموس  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قموس  ياسين  السيد 

105 شارع الزبير بن العوام الصخور 

املغرب  البيضاء  الدار  السوداء 

20500 الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قموس  ياسين  السيد 

105 شارع الزبير بن العوام الصخور 

املغرب  البيضاء  الدار  السوداء 

20500 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

164I

RAHHALI CONSEIL

TRANSPORT LALMANI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

TRANSPORT LALMANI شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

4 بوغربال، امرشيش، مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT LALMANI

غرض الشركة بإيجاز : - مقالل في 

نقل البضائع لحساب الغير

- ميكانيكي عام

- سحب السيارات لاصالحها.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  امرشيش،  بوغربال،   4

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اناس ريزقي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اناس ريزقي عنوانه)ا( دلار 
مراكش   لوداية،  السبع،  بن  الالد 

40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اناس ريزقي عنوانه)ا( دلار 
مراكش   لوداية،  السبع،  بن  الالد 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125656.
165I

ائتمانية ماهر

GAP TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ماهر
1 عمارة العبا�ضي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26050، ابن أحمد 
املغرب

GAP TRANS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
الثالت على اليسار-برشيد - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
في  : مقالل  بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع
استغالل املقالع

املتاجرة لكراء آليات النقل.
عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 
 26100  - اليسار-برشيد  الثالت على 

برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : بصال  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد نبيل بصال عنوانه)ا( 397 
ابن  االصالح  تجزئة  الداخلة  زنقة 

احمد 26050 ابن احمد املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل بصال عنوانه)ا( 397 
ابن  االصالح  تجزئة  الداخلة  زنقة 

احمد 26050 ابن احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 851.

166I

RAISON CONSEIL

STE ECLABEL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE ECLABEL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 
درب املعادة موالي عبدهللا فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30421

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل تقرر   2020 دجنبر   26 في  املؤرخ 
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املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة   
رأسمالها  مبلغ    STE ECLABEL
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
املعادة  درب   12 رقم  اإلجتماعي 
فاس   30000  - فاس  عبدهللا  موالي 
النشاط. انتهاء   : ل  نتيجة  املغرب 

 12 التصفية ب رقم  ل حدد مقر 
 - فاس  عبدهللا  موالي  املعادة  درب 

30000 فاس املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( محمد  بليل ل عنوانه)ا( 
فاس  تغات   3 املنتزه  تجزئة  أ   340
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
12 درب املعادة موالي عبدهللا  : رقم 

فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3196.

167I

STE GEST CLA COM SARL

STE SOPASTA SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE SOPASTA SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
تدفالت تغزلت تنغير - 45800 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1843

بمقت�ضى  عقد عرفي مؤرخ في 17 
يونيو 2021 تم إعداد القانون 
األسا�ضي لشركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPASTA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -1 البناء ل 

االشغال املختلفة
-2صباغة املباني

-3تركيب ألواح الطاقة الشمسية.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تدفالت تغزلت تنغير - 45800 تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
مصطفى  املحمودي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
مصطفى  املحمودي  السيد 
تنغير  تغزلت  تدفالت  عنوانه)ا(  

45800 تنغير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
مصطفى  املحمودي  السيد 
تنغير  تغزلت  تدفالت  عنوانه)ا(  

45800 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

2021 تحت رقم 680.
168I

ETS COMPTA HOUSE

PS FAM
إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

PS FAM »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 10 زنقة 

الزالية تجانية خنيفرة - - خنيفرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3253

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

محمد  الزراري  السيد  تفويت  مايلي: 

500 حصة منها 250 للسيدة فاطمة 

الزهراء الزراري ل 250 للسيدة امينة 

الزراري ل

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

شراء  ل  بيع  نشاط  اضافة  مايلي: 

شبه  االدلية  ل  الطبية  املستلزمات 

الصيدالنية ل مستحضرات التجميل 

ل املكمالت الغذائية

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تحويل الشركة من شركة حات 

الشريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 

املسؤللية  حات  شركة  الى  الوحيد 

املحدلدة 

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

 05 من  الشركة  مقر  تحويل  مايلي: 

4 حي ام الربيع خنيفرة  2 بلوك  زنقة 

التجانية  الزالية  زنقة   10 رقم  الى 

خنيفرة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تمديد النشاط

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2021 تحت رقم 243.

169I

LK CONSULTING SARL

بللدل)ب1ج)صط2ر
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 
93000، تطوان املغرب

بلعدل بيج صطور شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس الطابق الثالث رقم 
18  - 93000 تطوان  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   05
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بلعدل 

بيج صطور.
غرض الشركة بإيجاز : االستراد ل 

التصدير + بيع املالبس الجاهزة .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثالث  الطابق  الخامس  محمد 

18  - 93000 تطوان  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد املصطفى بلعدل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد املصطفى بلعدل عنوانه)ا( 
شارع الزبير ابن العوام زنقة 5 رقم 5  

93000 تطوان املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى بلعدل عنوانه)ا( 
شارع الزبير ابن العوام زنقة 5 رقم 5  

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1676.
170I

fiduciaire dar dmana

Hors-Trans(SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاليين درب الدرعاليين 

رقم 10 لزان حي الدرعاليين درب 
الدرعاليين رقم 10 لزان، 16200، 

لزان املغرب
Hors-Trans SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي بحي العدير 

اكرام زنقة املنامة رقم 03 لزان - 
16200 لزان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
Hors- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Trans SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين .
بحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 03 رقم  املنامة  زنقة  اكرام  العدير 

لزان - 16200 لزان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ادريوش :  20 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 20   : بنحميدل  سعيدة  السيدة 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة لئام ادريوش :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة رهام ادريوش :  30 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ادريوش  محمد  السيد 
 184 24 رقم  اقامة فضل هللا عمارة 

طنجة 90003 طنجة املغرب.
بنحميدل  سعيدة  السيدة 
عمارة  هللا  فضل  اقامة  عنوانه)ا( 
طنجة   90003 طنجة   184 رقم   24

املغرب.
عنوانه)ا(  ادريوش  لئام  السيدة 
عمارة  هللا  فضل  السكنى  املجمع 
طنجة   90003 طنجة   184 رقم   24

املغرب.
عنوانه)ا(  ادريوش  رهام  السيدة 
عمارة  هللا  فضل  السكنى  املجمع 
طنجة   90003 طنجة   184 رقم   24

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادرليش  اكرام  السيدة 
عمارة  هللا  فضل  السكنى  املجمع 
طنجة   90003 طنجة   184 رقم   24

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3144.

171I

PRIVILEGE CABINET

YAMOBAK PROMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

YAMOBAK PROMO  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
لرغة الطابق 3 رقم 80 زنقة 

طانطان طنجة  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. YAMOBAK PROMO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لرغة الطابق 3 رقم 80 زنقة طانطان 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : محمد  الشنتوف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : رحمة  البقالى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة الشنتوف ياسمين  :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : احمد  الشنتوف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد الشنتوف محمد عنوانه)ا( 
طنجة   1 رقم   6 زنقة  بوسيجور  حي 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  رحمة  البقالى  السيدة 
طنجة   19 رقم   7 زنقة  كورزينة  حي 

90000 طنجة املغرب.
ياسمين  الشنتوف  السيدة 
عنوانه)ا( حي بوسيجور زنقة 6 رقم 1 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

السيد الشنتوف احمد عنوانه)ا( 
طنجة   1 رقم   6 زنقة  بوسيجور  حي 

90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الشنتوف محمد عنوانه)ا( 
طنجة   1 رقم   6 زنقة  بوسيجور  حي 

90000 طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 28 

يونيو 2021 تحت رقم 243955.

172I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE HERITIERS BENBAREK
TRANS

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تغيير نشاط الشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
 STE HERITIERS BENBAREK
TRANS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي حي حسني 
العامري زنقة أغبال رقم 09 لجدة - 

60000 لجدة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36341

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
لنقل  »مقاللة  من  الشركة  نشاط 
البضائع لحساب الغير لطنيا ل دلليا 

» إلى »نقل البضائع لحساب الغير ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2346.

173I

LOGIFIN

EXCURSIONES EN MOTO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
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 RUE OUED ZIZ, RES 20
 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
  EXCURSIONES EN MOTO

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EXCURSIONES EN MOTO
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السياحية  النارية  الدراجات 

)QUAD( بدلن سائق ؛
إصالح الدراجات النارية.

الدراجات  غيار  قطع  مبيعات 
النارية السياحية )كواد(

تنظيم الرحالت السياحية
العمليات  جميع   ، أعم  لبشكل 
أل  املالية  أل  التجارية  أل  الصناعية 
تكون  قد  التي  العقارية  أل  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 

بموضوعها املماثل أل حي الصلة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

90000 طنجة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املنعم مرزاق :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

مرزاق  املنعم  عبد  السيد 
 29640 عنوانه)ا( فوينخيرلال ماالجا 

فوينخيرلال اسبانيا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
مرزاق  املنعم  عبد  السيد 
 29640 عنوانه)ا( فوينخيرلال ماالجا 

فوينخيرلال اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6082.
174I

FIDUCIAIRE 2006

ELHADNA  BATIMENTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
ELHADNA  BATIMENTS شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHADNA  BATIMENTS

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء لكل ما يتعلق به اعمال التزيين 

لجميع املعامالت التجارية.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لليد  الهدنى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لليد  الهدنى  السيد 
معرلف  سيدي   97 رقم  فرج  تجزئة 

20280 الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لليد  الهدنى  السيد 
معرلف  سيدي   97 رقم  فرج  تجزئة 

20280 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
175I

FOGHAL GESTION SARL AU

SFSAFA
إعالن متعدد القرارات

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

SFSAFA »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 16 
الطابق الثالث مكاتب الصفاء شارع 
موالي رشيد األطلس  - 30000 فاس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51597

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 V1 رقم   1 لصال  التالي:  العنوان 

طريق صفرل فاس
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

منعش عقاري إلى فندق
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغير املوطن الضريبي للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير النشاط التجاري للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2909/2021.
176I

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز موثق

RMK
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
RMK »شركة املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي: الدار 
البيضاء 16 زنقة عبد هللا بن محيو 

- - الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.119107
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أبريل 2021
األسا�ضي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
النظام  مالئمة  الشركة  قررت 
الجديدة  التعديالت  لفق  األسا�ضي 
أبريل   12 ب  املؤرخ  االسا�ضي  للنظام 

2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784618.
177I
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fiduciaire dar dmana

AZOU OPTIQUE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاليين درب الدرعاليين 

رقم 10 لزان حي الدرعاليين درب 
الدرعاليين رقم 10 لزان، 16200، 

لزان املغرب
AZOU OPTIQUE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النور العمارة 4 رقم 04 لزان - 

16200 لزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
  AZOU OPTIQUE الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 40.000 درهم لعنوان 
مقرها اإلجتماعي تجزئة النور العمارة 
لزان   16200  - لزان   04 رقم   4
اقتصادية  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب 
على  الشركة  قدرة  عدم  عنها  ،نتج 

تغطية مصاريفها.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 - لزان   04 رقم   4 العمارة  النور 

16200 لزان املغرب. 
ل عين:

ل  الشرقاني  زهير   السيد)ة( 
املنظر  تجزئة  العدير  حي  عنوانه)ا( 
لزان   15 شقة   62 عمارة  الجميل 
)ة(  كمصفي  املغرب  لزان   16200

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3146.
178I

GESTION ALJANOUB

NAPIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

NAPIS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تطوان حي السعادة الطابق الثالث 

عمارة رقم 2 العيون.  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   06

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.NAPIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

  :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات , خدمات الدعم لألفراد 

املحلية  املجتمعات   , الشركات   ,
لاملنظمات العامة أل الخاصة األخرى 
عنوان املقر االجتماعي : زنقة تطوان 

عمارة  الثالث  الطابق  السعادة  حي 
العيون   70000  - العيون.    2 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيدة االحمادي شهرزاد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيدة رفعي نادية 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

شهرزاد  االحمادي  السيدة 
4 عمارة س  عنوانه)ا( رياض مرجانة 

5 ايسيل  40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  نادية  رفعي  السيدة 
ايسيل    5 4 عمارة س  رياض مرجانة 

40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

شهرزاد  االحمادي  السيدة 
4 عمارة س  عنوانه)ا( رياض مرجانة 

5 ايسيل  40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  نادية  رفعي  السيدة 
ايسيل    5 4 عمارة س  رياض مرجانة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 2146.

179I

socogese

»UNIVERS WOOD«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»UNIVERS WOOD«  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النماء قطعة 12 الحي الصناعي  - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24065

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنلمليح  سعيد كمسير لحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/3208.

180I

fiduciaire dar dmana

 LOCATION PETIT PARIS
CAR

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاليين درب الدرعاليين 

رقم 10 لزان حي الدرعاليين درب 
الدرعاليين رقم 10 لزان، 16200، 

لزان املغرب
   LOCATION PETIT PARIS CAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اكرام شارع عبد هللا شفشالني 

السفلي رقم 09 لزان - 16200 لزان 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1673
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 23 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
هللا  عبد  شارع  اكرام  »تجزئة  من 
 - لزان   09 رقم  السفلي  شفشالني 
»تجزئة  إلى  املغرب«  لزان   16200
السفلي  كنون  هللا  عبد  شارع  اكرام 
رقم 09 لزان - 16200 لزان  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 3145.
181I

ائتمانية مومن

 STE M.A TENDRARA
TRANS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب
 STE M.A TENDRARA TRANS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الشرقي - 61302 تندرارة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.A TENDRARA TRANS
في  : مقالل  بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع لحساب الغير.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشرقي - 61302 تندرارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحمد  موسالي  السيد 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -.

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد  موسالي  السيد 

حي بلخير  61302 تندرارة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أحمد  موسالي  السيد 

حي بلخير 61302 تندرارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/64.
182I

BEN.COMPTA

ROSALIME IMPORT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 
السكنية الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، لجدة
ROSALIME IMPORT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي الطابق 
االلل 4 زنقة احمد دندان لجدة - 

OUJDA 60000 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36663

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 24 ماي 2021 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
منعش عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2377.
183I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

دسط2كط2
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زالية  شارع محمد الخامس ل شارع 
ابن كثير إقامة دلس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
دسطوكطو شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 

رقم 30 إقامة العالية زنقة ابن 
القا�ضي رقم 54 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دسطوكطو.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات املصنعة لغير املصنعة 
استيراد لحدات التخزين .

التجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ابن  زنقة  العالية  إقامة   30 رقم 
طنجة   90000  -  54 رقم  القا�ضي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق اليوسفي  :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اليوسفي   الحق  عبد  السيد 
ماجوريل  حدائق  مجمع  عنوانه)ا( 
 73 رقم   4 طابق   1 عمارة  أ  بلوك 

90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اليوسفي   الحق  عبد  السيد 
ماجوريل  حدائق  مجمع  عنوانه)ا( 
 73 رقم   4 طابق   1 عمارة  أ  بلوك 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243947.
184I

فيد بيست كونسيلتين

SALHI FISH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب
SALHI FISH شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
االدارسة بدلن رقم طرفاية شارع 

االدارسة بدلن رقم طرفاية 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FISH
غرض الشركة بإيجاز : بيع لشراء 

االسماك بالجملة ل التقسيط.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  طرفاية  رقم  بدلن  االدارسة 
 70000 طرفاية  رقم  بدلن  االدارسة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : الصالحي  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : الصالحي  عزدين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احمد املونيت :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد رضوان الصالحي عنوانه)ا( 
حي الجديد بدلن رقم طرفاية 70000 

العيون املغرب.
السيد عزدين الصالحي عنوانه)ا( 
حي الجديد بدلن رقم طرفاية 70000 

العيون املغرب.
عنوانه)ا(  املونيت  احمد  السيد 
حي الجديد بدلن رقم طرفاية 70000 

العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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السيد رضوان الصالحي عنوانه)ا( 
حي الجديد بدلن رقم طرفاية 70000 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1862.

185I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

NIGHT WOLF
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
NIGHT WOLF  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

املاكينة رقم 5 بني امحمد مكناس  - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   04
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NIGHT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. WOLF
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البظائع لحساب الغير .
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
5 بني امحمد مكناس  -  املاكينة رقم 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوجيدي   فايزة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد ادم رحيوي  
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة فايزة بوجيدي  عنوانه)ا( 
50 تجزئة االسماعيلية حي س س م 
مكناس   50000 مكناس   هللا  ع  ب 

املغرب.
عنوانه)ا(   رحيوي   ادم  السيد 
تجزئة االسماعيلية حي س س م ب ع 
هللا مكناس  50000 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيدة فايزة بوجيدي  عنوانه)ا(  
تجزئة االسماعيلية حي س س م ب ع 

هللا مكناس  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3077.
186I

Conseco Africa

3QRH CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC

3QRH CONSULTING  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 410 
شارع الزرقطوني إقامة حماد الرقم 

1 الدار البيضاء - 20100 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.374429

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
3QRH CONSULTING  شركة حات 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   10.000
الزرقطوني  شارع   410 اإلجتماعي 
إقامة حماد الرقم 1 الدار البيضاء - 

20100 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
إلغالق الشركة.

ل عين:
دا  البيرطو    كرلوس  السيد)ة( 
زنقة   4 عنوانه)ا(  ل  سيلفابيدرل 
اليرموك طابق 3 رقم 7 الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20100

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   4 لفي   2021 أبريل   30 بتاريخ 
 4 البيضاء  الدار  غاسين  اليرموك 
البيضاء  الدار  غاسين  اليرموك  زنقة 

20100 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784336.
187I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

ت1مي)دوك2)م.م)ح ت)  شريك)
  2 حد

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

  DAR TALIB  ESSAOUIRA
44100، ESSAOUIRA MAROC

تيمي ديكو م.م حات الشريك الواحد  
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري الكائن بالطابق االر�ضي رقم 
390 تجزئة ازلف - 44000 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   19
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تيمي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديكو م.م حات الشريك الواحد .

ال  ديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
زخرفة الشقق  )مقالل( .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجاري الكائن بالطابق االر�ضي رقم 

44000 الصويرة  390 تجزئة ازلف - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس تيمي  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد يونس تيمي عنوانه)ا( رقم 

الصويرة   44000 ازلف   تجزئة   390

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد يونس تيمي عنوانه)ا( رقم 

الصويرة   44000 ازلف  تجزئة   390

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 212.

188I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ARMEJEB TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

ARMEJEB TRANS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة دالل 
املغربي رقم 47 - 92000 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARMEJEB TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير؛
- لسيط لالخدمات اللوجستية؛

االستغالل,  التسيير,  -اإلنشاء,  
األصول  لجميع  الشراء,  الكراء, 

التجارية؛
العمليات  جميع  عموما  ل 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 
أل غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 
باألهداف أعاله ل التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, ل كذلك كل مساهمة 
مباشرة أل غير مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مماثلة..
عنوان املقر االجتماعي : زنقة دالل 
العرائش   92000  -  47 رقم  املغربي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الجباح  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يوسف اغمير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الجباح  يوسف  السيد 
 92000 88 شارع عقبة بن نافع رقم 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  اغمير  يوسف  السيد 

 92000  92 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجباح  يوسف  السيد 

 92000 88 شارع عقبة بن نافع رقم 

العرائش املغرب

عنوانه)ا(  اغمير  يوسف  السيد 

 92000  92 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 يونيو 

2021 تحت رقم 791.

189I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
إعالن متعدد القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

 LES VILLAS DE LA LAGUNE

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 

طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9909

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

طريق تقديم حصص نقدية من فئة 

100 درهم من طرف الشريك الجديد 

 SAHARA BEST SERVICES شركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الشركاء  بين  الشركة  رأسمال  يقسم 
صحارى  شركة   : التالي  النحو  على 
 , درهم   500.000 سيرفيس  بيست 
 50.000 كريم  بناني  مهدي  السيد 
درهم, السيد محمد مكزاري 50.000 

درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشركاء  بين  الشركة  حصص  تقسم 
صحارى  شركة   : التالي  النحو  على 
بيست سيرفيس 5000 حصة , السيد 
مهدي بناني كريم 500 حصة, السيد 

محمد مكزاري 500 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 968/2021.

190I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

ملك1ط) لبت1ك)م.م)ح ت)
  شريك)  2 حد

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
منكيط البتيك م.م حات الشريك 

الواحد  شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري الكائن بالطابق األر�ضي رقم 

534 البرج 1   - 44000  الصويرة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5609

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 05 ماي 2021 تم  تحويل  
املقر االجتماعي الحالي للشركة من 

»املحل التجاري الكائن بالطابق 
األر�ضي رقم 534 البرج 1   - 44000  
الصويرة املغرب« إلى »املحل التجاري 

الكائن بالطابق األر�ضي رقم 01 
عمارة الشفاء تجزئة سيدي مكدلل  

- 44000  الصويرة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 213.

191I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SEA BOSS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
SEA BOSS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724/1 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SEA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOSS
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غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 
أل  البحار  أعماق  في  الصيد  قوارب 
من  آخر  نوع  أي  أل  الساحلي  الصيد 

الصيد.
أجل  من  معمل  استغالل   -
البحرية  املنتوجات  لتعليب  معالجة 

ألتجميدها..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  1/7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  سعيد بناني كريم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
كريم  بناني  سعيد  السيد  

عنوانه)ا( ملقة *** ملقة إسبانيا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
كريم  بناني  سعيد  السيد  

عنوانه)ا( ملقة *** ملقة إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 1068/2021.
192I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
إعالن متعدد القرارات

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 LES VILLAS DE LA LAGUNE

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9909

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بناني  مهدي  السيد  تفويت  مايلي: 

إجتماعية  حصة   1 ل    499 ل  كريم 

صحارى  شركة  لفائدة  بالتتابع 

بيست سيرفيس ل السيد عبد الرزاق 

درهم   100 بقيمة  اإلدري�ضي  بوزيدي 

للحصة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيد محمد مكزاري ل 500 

شركة  لفائدة  إجتماعية   حصة 

صحارى بيست سيرفيس بقيمة 100 

درهم للحصة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

بناني  عزيز  السيد  إستقالة  قبول 

ل  للشركة  كمسير  مهامه  من  كريم 

بوزيدي  الرزاق  عبد  السيد  تعيين 

اإلدري�ضي كمسير جديد للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الشركاء  بين  الشركة  رأسمال  يقسم 

صحارى  شركة   : التالي  النحو  على 

ل  درهم   599.900 سيرفيس  بيست 

اإلدري�ضي  بوزيدي  الرزاق  السيد عبد 

100 درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الشركاء  بين  الشركة  حصص  تقسم 

صحارى  شركة   : التالي  النحو  على 

ل  حصة   5999 سيرفيس  بيست 

اإلدري�ضي  بوزيدي  الرزاق  السيد عبد 

1 حصة

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

الرزاق  عبد  السيد  يعين  مايلي: 

بوزيدي اإلدري�ضي كمسير للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1096/2021.

193I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LES VILLAS DE LA LAGUNE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 LES VILLAS DE LA LAGUNE
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس - 73000 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9909
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   26.842.000«
»600.000 درهم« إلى »27.442.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 
يونيو 2021 تحت رقم 1109/2021.

194I

BEN.COMPTA

TRANS TSA MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، لجدة
TRANS TSA MAROC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 14 تجزئة 
العا�ضي شارع عالل الفا�ضي  لجدة - 

OUJDA 60000 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34643

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( محمد  بنفضيل 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

الحق  )ة( عبد  السيد  لفائدة   حصة 

سباعي بتاريخ 14 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2318.

195I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

COMPTOIR ZEN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

COMPTOIR ZEN شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الساحل رقم 30 دار بوعزة - 27223 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.329403

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   1.500.000«

 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781936.

196I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

BEN›S HOLDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
BEN›S HOLDING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.342209

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  مهدي  )ة(  السيد  تفويت 
كريم 850 حصة اجتماعية من أصل 
850 حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد 

بناني كريم بتاريخ 06 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776241.

197I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 TRADITION &«
HOSPITALITÉ        »T.H

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
        TRADITION & HOSPITALITÉ«
T.H« شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 442 شارع 
مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
        TRADITION & HOSPITALITÉ«

.»T.H
جميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالفندقة،  املتعلقة  األنشطة 
املؤتمرات  لتنضيم  لاملطاعم 
األنشطة  من  لغيرها  لالحفالت 

املماثلة ؛
املنشآت  بناء  بعمليات  القيام   -

الفندقية ؛
- اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله 

- شراء أل إنشاء أل تأجير أي أرض 
أل مبنى مخصص للسياحة ؛.

 442  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد بناني كريم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
كريم  بناني  سعيد  السيد 

عنوانه)ا( ملقة *** ملقة إسبانيا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
كريم  بناني  سعيد  السيد 

عنوانه)ا( ملقة *** ملقة إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم ***.

198I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ESPACE KINE SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC
ESPACE KINE SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم رقم 2-319 املحل رقم 

2 مديونة البضاء - 29490 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE KINE SARL AU
الترليض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي لالعالج الفيزيائي.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحل   2-319 رقم  السالم  تجزئة 
 29490  - البضاء  مديونة   2 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة خديجة محفوظ :  1.000 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 
 1000  : محفوظ  خديجة  .السيدة 

بقيمة 100.000 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
محفوظ  خديجة  السيدة 
الرقم  السالم  تجزئة  عنوانه)ا( 
 29490 البيضاء  مديونة   188

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
محفوظ  خديجة  السيدة 
الرقم  السالم  تجزئة  عنوانه)ا( 
 29490 البيضاء  مديونة   188

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784528.

199I

malartci

 STE QARBACH ABDELAZIZ
DE TOPOGRAPHIE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE QARBACH ABDELAZIZ

DE TOPOGRAPHIE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 20 

غشت تجزئة امنية بلوك 3 الشقة 4 
الطابق الثاني بني مالل - 23000 بني  

مالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10451
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2021 ماي   10 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بلوك  امنية  20 غشت تجزئة  »شارع 

مالل  بني  الثاني  الطابق   4 الشقة   3

إلى  املغرب«  مالل  بني    23000  -

»شارع محمد الخامس اقامة عائشة 

الرقم 2 بني مالل - 23000 بني  مالل  

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 727.

200I

CABINET MASTER COMPTABLE

 BOUABOUD CONDUITE
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE

 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

 BOUABOUD CONDUITE SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 18 مركز 

بوابوض شيشالة - 41000 شيشالة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUABOUD CONDUITE SARL

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعلم سياقة السيارة.

عنوان املقر االجتماعي : 18 مركز 

41000 شيشالة   - بوابوض شيشالة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : صابر  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوجماد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  صابر  عمر  السيد 

 41050 امنتانوت   07 زنقة  ازلران 

امنتانوت املغرب.

عنوانه)ا(  بوجماد  يوسف  السيد 

دلار الالد صولة السعيدات شيشالة 

41000 شيشالة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  صابر  عمر  السيد 

 41050 امنتانوت   07 زنقة  ازلران 

امنتانوت املغرب

عنوانه)ا(  بوجماد  يوسف  السيد 

دلار الالد صولة السعيدات شيشالة 

41000 شيشالة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 252/2021.

201I

SOCIETE FIDAV SARL

STE PHYTO NADA SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

 STE PHYTO NADA SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي رقم 14 
القطارات طريق فاس ليسالن  - 

50000 مكناس املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32063

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغيير  تم   2021 ماي   03 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »استيراد ل تصدير

املواد  »تاجر  إلى  شراء«  ل  بيع 
الفالحية. 

بيع ل شراء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2952.
202I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

BORAK ARRIF
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزلرن ، 
32250، الحسيمة املغرب

BORAK ARRIF شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
امحند امزلرن - 32250 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BORAK ARRIF
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير،
اإلستيراد ل التصدير،.

عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 
الحسيمة   32250  - امزلرن  امحند 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنتهامي  حمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنتهامي  حمادي  السيد 
 32250 امزلرن  سبو  لاد  زنقة   10

الحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنتهامي  حمادي  السيد 
 32250 امزلرن  سبو  لاد  زنقة   10

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 
من   662 رقم  تحت   2021 يونيو 

السجل الترتيبي.

203I

CORDISTECH SARL AU

CORDISTECH SARL AU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CORDISTECH SARL AU
رقم 373 بلوك س مدينة الوحدة 
العيون ، 70000، العيون املغرب

CORDISTECH SARL AU شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 373 
بلوك س مدينة الوحدة العيون 
العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37159
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORDISTECH SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
باألماكن  التنظيف  ل  الصيانة 
تلميع  ل  الولوج  لصعبة  املرتفعة 

البنايات الزجاجية..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 373 
العيون  الوحدة  مدينة  س  بلوك 

العيون 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    : السيد صالح اعمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اعمر عنوانه)ا( حي  السيد صالح 
 34 رقم  الثالث  الشطر  موالي رشيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اعمر عنوانه)ا( حي  السيد صالح 
 34 رقم  الثالث  الشطر  موالي رشيد 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1924/2021.
204I

CAFIGEC

H-M(COACH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

H-M COACH شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 5 اقامة 
ادن طماريس الشقة س 1 الطابق 

2 دار بوعزة زنقة سمية، اقامة 
شهرزاد 3، الشقة 22، الطابق5، 

بالمي 20100 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.285327

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2018 يونيو   06 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    H-M COACH
مقرها  لعنوان  درهم   50.000
طماريس  ادن  اقامة   5 اإلجتماعي 
بوعزة  دار   2 الطابق   1 س  الشقة 
زنقة سمية، اقامة شهرزاد 3، الشقة 
الدار   20100 بالمي  الطابق5،   ،22
البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

ل اقتصادية.
5 اقامة  ل حدد مقر التصفية ب 
الطابق   1 س  الشقة  طماريس  ادن 
2 دار بوعزة - 20100 الدار البيضاء 

املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( مريم  هيدي ل عنوانه)ا( 
بوعزة  دار  النورس  تجزئة   337
املغرب  البيضاء  الدار   20100

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
يوليوز 2018 تحت رقم 00672856.
205I

societe menara marrakech conseil plus

INKNOWATION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

INKNOWATION شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 410 شارع 
الزرقطوني اقامة حمدان شقة 

رقم 1 الدارالبيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116549
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2020 نونبر   20 في  املؤرخ 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  الزرقطوني  شارع   410« من 
 - الدارالبيضاء   1 رقم  شقة  حمدان 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000
 5 اقامة   3 الشقة  التاني  »الطابق 
الصنوبر - 40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125583.

206I

CAF MAROC

EMPIRE PROTEINSHOP
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
EMPIRE PROTEINSHOP »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: 131زنقة 
حافظ ابن عبد البار ر 94 ب تجزئة 

الزهرة اقامة حبيبة 3 الطابق 
االر�ضي 13 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101735
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 أبريل 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحالي   مايلي: تحويل املقر االجتماعي 
ابن  حافظ  131زنقة   « من  للشركة 
عبد البار ر 94 ب تجزئة الزهرة اقامة 
حبيبة 3 الطابق االر�ضي 13،طنجة« 
الى »شارع هارلن الرشيد 25 متر رقم 

27،طنجة«
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�ضي للشركة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
الذي  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6107.

207I

MACOSIS CONSULTING

BUENO ALIM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
BUENO ALIM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
االلل رقم 25 حي السعادة  - 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61345

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 أبريل   15 في  املؤرخ 
BUENO ALIM شركة حات مسؤللية 
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
رقم  االلل  الطابق  اإلجتماعي  مقرها 
فاس   30000  - السعادة   حي   25

املغرب نتيجة لصعوبات مالية.
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ل عين:
ل  اقيش  عبدالرزاق   السيد)ة( 
الدللة  نجزئة   5 زنقة   15 عنوانه)ا( 
املغرب  30000 فاس  الخميس   ظهر 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الطابق  لفي   2021 أبريل   15 بتاريخ 
االلل رقم 25 حي السعادة  - 30000 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3179/2021.
208I

BCNG

STE: ART›INCEPT PROD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: ART›INCEPT PROD شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 
20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ART’INCEPT PROD

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األفالم.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9 رقم92  -  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : حداد  سفيان  السيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
 1.000  : حداد  سفيان  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حداد  سفيان  السيد 
شقة   4 طابق  الزرقطوني  شارع   390
4 زالية زنقة تامعرلفت 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حداد  سفيان  السيد 
شقة   4 طابق  الزرقطوني  شارع   390
4 زالية زنقة تامعرلفت 20050 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
209I

NOUSSAH CONSULTING

MED SERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MED SERVICES شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
القادسية رقم 188 حي القرية 

سيدي مومن الدارالبيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264487

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   22 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
  MED SERVICES الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
القادسية رقم 188 حي القرية سيدي 
الدار   20000  - الدارالبيضاء  مومن 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق هدف الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
القادسية رقم 188 حي القرية سيدي 
الدار   20000  - الدارالبيضاء  مومن 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  بريكو  محمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( إقامة النصر زنقة 20 عين 
الشق  20000 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783908.

210I

DARAA AUDIT

FONCIA TERRES DU SUD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب

FONCIA TERRES DU SUD شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 283 شارع 
يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONCIA TERRES DU SUD
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسويق املشاريع العقارية.
 283  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 

8 - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى املرشودي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عثمان نيت بحمادن :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
املرشودي  مصطفى  السيد 
الخيام  عمر  شارع  زالية  عنوانه)ا( 
الراحة  حي   1 رقم  األقحوان  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 01 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضاء   الدار   20000 املعاريف 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املرشودي  مصطفى  السيد 
الخيام  عمر  شارع  زالية  عنوانه)ا( 
الراحة  حي   1 رقم  األقحوان  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 01 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضاء   الدار   20000 املعاريف 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785167.
211I

E COMPTA

MEGA VIS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

E COMPTA
5 زنقة ديكسمود ، الطابق األلل ، 
رقم 2 ، بنجدية، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب
MEGA VIS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي المل 

زنقة 24 محل رقم 36 سيدي 
البرنو�ضي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.343271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايوس  عمر   )ة(   السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000
يونيو   17 بتاريخ  رحول   ابراهيم 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784866.
212I

FIDUCIAIRE LAMIN

BIFACOB
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
BIFACOB  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
 C 93 لعنوان مقرها اإلجتماعي

تجزئة رياض الياسمين الطابق األلل 
طريق عين الشقف املغرب - 30000 

فاس  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62927

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

اعميمري  نبيل كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2841.
213I

E COMPTA

LIBROS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E COMPTA
5 زنقة ديكسمود ، الطابق األلل ، 
رقم 2 ، بنجدية، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب
LIBROS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد ثوكي الطابق 2 رقم 10  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508177

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIBROS
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

املكتبية لاملستهلكات.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   10 رقم   2 الطابق  ثوكي  احمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رافين  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رافين  هشام  السيد 
االلفة  17 مجموعة ي  رقم   37 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رافين  هشام  السيد 
االلفة  17 مجموعة ي  رقم   37 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

214I

SAFAA

STE WASH PLUS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
STE WASH PLUS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 42 زنقة 
ام الربيع حي النهضة اسفي - 46000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11773

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WASH PLUS
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتنضيف السيارات.
42 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ام الربيع حي النهضة اسفي - 46000 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كرتوت  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كرتوت  املهدي  السيد 
النهضة  حي  الربيع  ام  زنقة   42 رقم 

اسفي 46000 اسفي املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كرتوت  املهدي  السيد 
النهضة  حي  الربيع  ام  زنقة   42 رقم 

اسفي 46000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
215I

DARAA AUDIT

 BLUESTONE  capital
VENTURE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،
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20000، الدار البيضاء املغرب
 BLUESTONE  capital VENTURE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 283 شارع 
يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLUESTONE  capital VENTURE
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسويق املشاريع العقارية.
 283  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 

8 - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
املرشودي  مصطفى  السيد 
الخيام  عمر  شارع  زالية  عنوانه)ا( 
الراحة  حي   1 رقم  األقحوان  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املرشودي  مصطفى  السيد 
الخيام  عمر  شارع  زالية  عنوانه)ا( 
الراحة  حي   1 رقم  األقحوان  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785168.
216I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

RESTAURANT LE SKIPPER
إعالن متعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
 RESTAURANT LE SKIPPER

»شركة حات املسؤللية املحدلدة 
حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: 192 
مجمع الوفا شارع الجاحض 
املحمدية - - املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1924
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يناير 2020
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اإليجار  إدارة  عقد  انتهاء  تأكيد   •
لوسكيبر  مطعم  بين  الحر  التجاري 

SLIN لشركة سلين
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لوسكيبر  ملطعم  تجاري  األصل  بيع   •

 SLIN الى شركة سلين
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
لصالح  تجاري  إيجار  عقد  إبرام    •
باملحل  SLINيتعلق  سلين   شركة 
ب  الكائن  التجاري  األصل  موضوع 
الجاحظ  شارع   ، الوفا  مجمع   ،192

املحمدية 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اليوجد تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 1715.
217I

MOHAMED SAFRIOUI

PROGEKT C.A
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

PROGEKT C.A شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

أنفا الطابق 6 شقة 6س - 20000  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROGEKT C.A

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلستراتيجية التنظيمية

إستشارات مالية للمقالالت

ل  االستشارية  النشاطات  جميع 

املساعدات

العمليات  جميع  عامة  لبصفة 

التي  العقارات  ل  املالية  ل  التجارية 

يمكنها أن ترتبط باملوضوع االجتماعي 

أل تساهم في إنجازه ل تقويته.

عنوان املقر االجتماعي : 131 شارع 

  20000  - 6س  شقة   6 الطابق  أنفا 

الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 GAITA KALEMBA السيدة 
 100 بقيمة  حصة   NSUKA :  100

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 GAITA KALEMBA السيدة 
الطابق  ب27  عنوانه)ا(   NSUKA
دار  بيتش  ميلغوز  إقامة  السفلي 
بوعزة  20000  الدار البيضاء  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

 GAITA KALEMBA السيدة 
الطابق  ب27  عنوانه)ا(   NSUKA
دار  بيتش  ميلغوز  إقامة  السفلي 
بوعزة  20000  الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784792.

218I

MOGADOR CONSULTING

 KITEBOARDING CLUB
MOGADOR

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 KITEBOARDING CLUB
MOGADOR شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
626 تجزئة البحيرة الشطر الرابع  - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5745
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KITEBOARDING CLUB  :

.MOGADOR

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتدريب على ركوب االمواج لااللواح 

الشراعية.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

 - الرابع   الشطر  البحيرة  626 تجزئة 

44000 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضا دحماني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بيكمان   توماس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دحماني  رضا  السيد 

العركوب   27 الكيلومترية  النقطة 

73000 الداخلة  اقليم لادي الذهب 

املغرب.

عنوانه)ا(   بيكمان  توماس  السيد 

 BOCHUM MARTHA STR 44791

املانيا املانيا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دحماني  رضا  السيد 

العركوب   27 الكيلومترية  النقطة 

73000 الداخلة  اقليم لادي الذهب 

املغرب

عنوانه)ا(   بيكمان  توماس  السيد 

 BOCHUM MARTHA STR 44791

املانيا املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 225.

219I

malartci

SOCIETE FOOD METAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
SOCIETE FOOD METAL  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 53 
الشقة رقم 3 الطابق االلل شارع 

الطيف بني مالل - 23000 بني  مالل 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7111
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ستوكو  اندريا   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000
يونيو   21 بتاريخ  خدة  بن  يوسف  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 728.

220I

E COMPTA

AUTO EURO PLUS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

E COMPTA
5 زنقة ديكسمود ، الطابق األلل ، 
رقم 2 ، بنجدية، الدار البيضاء. ، 

20120، الدار البيضاء املغرب
AUTO EURO PLUS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

ديكسمود ، الطابق األلل ، رقم 2 ، 
بنجدية، الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EURO PLUS

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  غيار  قطع  جميع  لتسويق 

لالشاحنات.
زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،  2 رقم   ، األلل  الطابق   ، ديكسمود 

بنجدية، الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : البرنيشا  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : املسرار  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البرنيشا  حميد  السيد 

سفلي  طابق   16 رقم  الصفا  تجزئة 

البيضاء  الدار   20000 مليل  تيط 

املغرب.

عنوانه)ا(  املسرار  هشام  السيد 
رقم   3 طابق   8 عمارة   2 ايوب  ديار 

الدار   20000 النواصر  15بوسكورة 

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البرنيشا  حميد  السيد 

سفلي  طابق   16 رقم  الصفا  تجزئة 

البيضاء  الدار   20000 مليل  تيط 

املغرب

عنوانه)ا(  املسرار  هشام  السيد 
رقم   3 طابق   8 عمارة   2 ايوب  ديار 
الدار   20000 النواصر  15بوسكورة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784564.
221I

CAGEC

SOCIETE ALKAMALIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE ALKAMALIA شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  39 شارع 
لالياقوت الطابق 5 شقة د - 20080  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ALKAMALIA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري ل الخدمات العقارية.
عنوان املقر االجتماعي :  39 شارع 
لالياقوت الطابق 5 شقة د - 20080  

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : مخلص  املعطي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 500   : ابوالعينين  السيد عبدهللا 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مخلص  املعطي  السيد 
ق.ج    92 رقم   37 زنقة   5 جميلة 

20450 الدار البيضاء املغرب.
ابوالعينين  عبدهللا  السيد 
قكميي     جوزيف  ممر   14 عنوانه)ا( 

75015  باريس فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مخلص  املعطي  السيد 
ق.ج    92 رقم   37 زنقة   5 جميلة 

20450 الدار البيضاء املغرب
ابوالعينين  عبدهللا  السيد 
قكميي   جوزيف  ممر  عنوانه)ا(  

75015  باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784586.
222I

مكتب املحاسبة

LA LUNA DE LARACHE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

LA LUNA DE LARACHE شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 77 

تجزئة شعبان 1 العرائش - 92000 
العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2957
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 LA LUNA DE الوحيد  الشريك 
LARACHE  مبلغ رأسمالها 100.000 

 77 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 92000  - العرائش   1 شعبان  تجزئة 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  العرائش 

الشركة.
 77 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 92000  - العرائش   1 شعبان  تجزئة 

العرائش املغرب. 
ل عين:

ل  قرباش  االله   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( دلار ابدالة قمقوم الزلادة 
الكبير   القصر   92150 القصرالكبير 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 621.

223I

FUTURE CONSEIL

JM BEST DRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األلل ، 26100، برشيد املغرب
JM BEST DRIVE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األمل 45 الطابق األر�ضي الرقم 1 
زنقة الزعفران حي الهدى برشيد - 

21600 برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13407

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعيد  )ة(   السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   500 محفوظي 
500 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
يونيو   22 بتاريخ  الوردي   محمد  )ة( 

.2021

نحال   جالل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة( محمد 

الوردي  بتاريخ 22 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 861.

224I

DARAA AUDIT

 FONCIA TERRES
DEVELOPPEMENT

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

 FONCIA TERRES

DEVELOPPEMENT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 283 شارع 

يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 FONCIA TERRES  : تسميتها 

.DEVELOPPEMENT

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسويق املشاريع العقارية.

 283  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 

8 - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 01 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضاء   الدار   20000 املعاريف 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 01 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضاء   الدار   20000 املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785166.

225I

مكتب املحاسبة

DELTA MAD AGRICOLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعون  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

DELTA MAD AGRICOLE  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حبوس رقم 07 سوق ثالثاء الغرب 

موالي بوسلهام - 14302 موالي 
بوسلهام املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27271
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MAD AGRICOLE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�ضي الفالحية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الغرب  ثالثاء  سوق   07 رقم  حبوس 
موالي   14302  - بوسلهام  موالي 

بوسلهام املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 570   : بوشتالي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
مادلني  احفيظ  موالي  السيد 
علوي  :  430 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 570  : بوشتالي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
مادلني  احفيظ  موالي  السيد 

علوي  : 430 بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد بوشتالي عنوانه)ا( 
 1 بنكالو  تودغة  تجزئة   1 الرقم 

الهرهورة 10000 الرباط  املغرب.
مادلني  احفيظ  موالي  السيد 
شقة  الف  عمارة  عنوانه)ا(  علوي  
 10000 الرباط  م  ي  ح  املنزه  حي   19

الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوشتالي عنوانه)ا( 
 1 بنكالو  تودغة  تجزئة   1 الرقم 

الهرهورة 10000 الرباط  املغرب
مادلني  احفيظ  موالي  السيد 
شقة  الف  عمارة  عنوانه)ا(  علوي  
 10000 الرباط  م  ي  ح  املنزه  حي   19

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

.429
226I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

TRANS ALLIANCE AFRIQUE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 TRANS ALLIANCE AFRIQUE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي لاد 
الشياف رقم 64 مكرر رقم 01 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALLIANCE AFRIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
لاد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  01 رقم  مكرر   64 رقم  الشياف 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الشنتوف  ادم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشنتوف  ادم  السيد 
 80000 فونتي  حي   33 رقم  ال  قطاع 

اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الشنتوف  ادم  السيد 
 80000 فونتي  حي   33 رقم  ال  قطاع 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1113.

227I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

MARINO LUXURY CAMP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 MARINO LUXURY CAMP

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARINO LUXURY CAMP

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسيير فندق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه)ا( فيال رقم 45 تجزئة حدائق 

 30000 الشقف  عين  طريق  البديع 

فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه)ا( فيال رقم 45 تجزئة حدائق 

 30000 الشقف  عين  طريق  البديع 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 759.

228I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

 COMPAGNIE GENERALE DE

TRANSPORT ET SERVICE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
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 COMPAGNIE GENERALE DE
TRANSPORT ET SERVICE شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي لاد 
الشياف رقم 64 مكرر رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPAGNIE GENERALE DE

.TRANSPORT ET SERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
لاد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  02 رقم  مكرر   64 رقم  الشياف 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
تغزلتي  خليفي  ياسمين  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
تغزلتي  خليفي  ياسمين  السيدة 
حي   49 رقم   15 بلوك  عنوانه)ا( 

الفرحة 80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
تغزلتي  خليفي  ياسمين  السيدة   
حي   49 رقم   15 بلوك  عنوانه)ا( 

الفرحة 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1131.

229I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

MANTA RAY MAROC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MANTA RAY MAROC شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANTA RAY MAROC
املشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في راس مال جميع الشركات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MANTA RAY GROUP الشركة 
 10 بقيمة  حصة   SAS :  50.000

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 MANTA RAY GROUP الشركة 
SAS عنوانه)ا( فرنسا - باريس فرنسا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

 BENHAMOU MARCEL السيد 
عنوانه)ا( فرنسا - - جورجيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1015.

230I

G.MAO.CCF

STE OMEGA PRESTIGE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE OMEGA PRESTIGE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق  
االلل  رقم61 زنقة 23 تجزئة لاد 
فاس فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39681
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محمد   شبيبة 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.000
5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( ماري 
ساندرين أليكساندراد   أهوتي بتاريخ 

12 يونيو 2021.
مصطفى   )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   5.000 لطرش 
أصل 5.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
أهوتي  أليكساندراد    ماري ساندرين 

بتاريخ 12 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3075/21.
231I

G.MAO.CCF

STE HYDRONEP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE HYDRONEP شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
العالي بنشقرلن  إقامة  مكاتب زينب  
الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
العالي بنشقرلن  إقامة  مكاتب زينب  

الطابق 4 مكتب 26 فاس. 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRONEP
في  : مقالل  بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة لالبناء.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
العالي بنشقرلن  إقامة  مكاتب زينب  
الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
العالي بنشقرلن  إقامة  مكاتب زينب  
 30000 فاس.   26 مكتب   4 الطابق 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

العلوي   السليماني  علي  السيد 
تجزئة    4 عمارة   17 شقة  عنوانه)ا( 
 30000 السفلى  فاس  مريم  زلاغة  

فاس املغرب.
بوي  ايت  الفتاح  عبد  السيد 
الرقم   02 الحسن  تجزئة  عنوانه)ا( 
262 مراكش 40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

العلوي   السليماني  علي  السيد 
تجزئة    4 عمارة   17 شقة  عنوانه)ا( 
 30000 السفلى  فاس  مريم  زلاغة  

فاس املغرب
بوي  ايت  الفتاح  عبد  السيد 
الرقم   02 الحسن  تجزئة  عنوانه)ا( 
262 مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2965/21.
232I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

BELARBI FISH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
BELARBI FISH شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELARBI FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك بالجملة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 
عنوانه)ا( فيال رقم 45 تجزئة حدائق 
 30000 الشقف  عين  طريق  البديع 

فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 
عنوانه)ا( فيال رقم 45 تجزئة حدائق 
 30000 الشقف  عين  طريق  البديع 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الذهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 762.
233I

SOCOJUFI SARL

SOCOMAB
إعالن متعدد القرارات

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC

SOCOMAB »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: كم 8500 
طريق مديونة بوسكورة  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.88389

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
فاطمة  )ة(  السيد  تفويت  مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   300 شهيد 
السيد  لفائدة  حصة   300 أصل 
يونيو   08 بتاريخ  العلوي  احمد  )ة( 
محمد  )ة(  السيد  تفويت   .2021
من  اجتماعية  حصة   300 العلوي 
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   300 أصل 
احمد العلوي بتاريخ 08 يونيو 2021. 
العلوي  توفيق  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
احمد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   300

العلوي بتاريخ 08 يونيو 2021.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
شركة محدلدة املسؤللية الى  شركة 
الشريك  دات  املسؤللية  محدلدة 

الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املذكورين  الحاضرين  بين  تأسست 
حات مسؤللية محدلدة  أعاله شركة 
خاضعة  الوحيد  الشريك  حات 
ملقتضيات القوانين الجاري بها العمل 
رقم  القانون  السيما  املغرب،  في 
رقم  بالظهير  عليه  املصادق   05-21
1.06.21 الصادر في 15 محرم 1427 

)14 فبراير 2006) 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
أسمائهم  حكر  اآلتي  الشركاء  قدم 
السيد  التالية  النقدية  املساهمات 
درهم   300000 مبلغ  العلوي  احمد 
املساهمون  الشركاء  حرر  قد  ل  نقدا 

مبلغ رأسمال الشركة بالكامل

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

في  الشركة  رأسمال  حدد  مايلي: 

مائة  )ثالثة  درهم   300000.00 مبلغ 

 3000 إلى  مقسمة  درهم(،  ألف 

قيمة  حصة(  االف  )ثالثة  حصة 

)مائة  100,00درهم  منها  لاحدة  كل 

نسبة  حسب  للشركاء  مخولة  درهم( 

كالتالي:   املال  رأس  في  مساهمتهم 

حصة    3000 العلوي  احمد  السيد 

املجمـــــــــــــــــوع 3000   حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784957.

234I

N2M CONSEIL-SARL

 FAST RIF MOROOCCO

COMPANY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 FAST RIF MOROOCCO

COMPANY شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي خي 

عاريض ل 135 - 62000 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21423

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الغذائية لاملنتجات  املواد  - توزيع 

األخرى .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1846.

235I
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STE FURAMIC SARL

 STE AZIZI PREMIUM SARL
A/U

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 
3 ، 60000، لجدة املغرب

  STE AZIZI PREMIUM SARL A/U
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النخيل  حي القدس محل رقم 2 
الطابق السفلي  - 60000 لجدة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AZIZI PREMIUM SARL A/U
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لاملستعملة  الجديدة  السيارات 
 - املركبات  جميع  لعبور  تجارة   -

استيراد لتصدير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  محل  القدس  حي  النخيل  
لجدة   60000  - السفلي   الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طارق  عزيزي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارق  عزيزي  السيد 
فرنسا  94550 شوفيي الرل  فرنسا .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طارق  عزيزي  السيد 
فرنسا  94550 شوفيي الرل  فرنسا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2345.
236I

ايموجادي

 وم2جسدي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ايموجادي
دلار ابت مبارك الرقم 25 تسلطانت 

املحاميد ، 40000، مراكش املغرب
ايموجادي شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 

مبارك الرقم 25 تسلطانت  - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايموجادي.
غرض الشركة بإيجاز : مقاللة في 

جميع اشغال البناء 
بائع مواد البناء بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي : دلار ايت 
مبارك الرقم 25 تسلطانت  - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد بناصر اساسنو :  10.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 10.000   : تميم  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

بناصر اساسنو عنوانه)ا(    السيد 
 40000  /66 الرقم   2 عباد  سيدي 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  تميم  محمد  السيد 
 40000  /342 الرقم   1 سيدي عباد 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بناصر اساسنو عنوانه)ا(  السيد 
 40000  /66 الرقم   2 عباد  سيدي 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  تميم  محمد  السيد 
 40000  /342 الرقم   1 سيدي عباد 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125557.
237I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

GRAIN DE SABLE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
GRAIN DE SABLE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الرحمة IV زنقة 24 رقم 26 - 73000 
الداخلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6409

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

  GRAIN DE SABLE الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها 20.000 درهم لعنوان 

مقرها اإلجتماعي حي الرحمة IV زنقة 

24 رقم 26 - 73000 الداخلة املغرب 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الرحمة IV زنقة 24 رقم 26 - 73000 

الداخلة املغرب. 

ل عين:

ل  بندادة  رشيدة   السيد)ة( 

 32 رقم  الحسني  حي  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 943.

238I

FOUZMEDIA

STE(BIO-AGRI(NEGOCE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE BIO-AGRI NEGOCE شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 10 

املغرب العربي أ بير الرامي الشرقية - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61405
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIO-AGRI NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : بيع الخضر 

لالفواكه بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي : الرقم 10 
املغرب العربي أ بير الرامي الشرقية - 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  اعباضة  السيد 
الرامي  بير  أ  العربي  10 املغرب  الرقم 

الشرقية 14000. القنيطرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  اعباضة  السيد 
الرامي  بير  أ  العربي  10 املغرب  الرقم 

الشرقية 14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
239I

Advance Center

TLSR Consulting SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 TLSR Consulting SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TLSR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Consulting SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : -1 هندسة 

العمليات

-2 الدعم لالتدريب

التدريبية  الدلرات  تنظيم   3-

لالندلات لبناء الفريق.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
9ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 10100 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عبيد  حفيظة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : عبيد  حفيظة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبيد  حفيظة  السيدة 

8 سال  11 الشقة  تجزئة اسيا عمارة 

11000  سال املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبيد  حفيظة  السيدة 

8 سال  11 الشقة  تجزئة اسيا عمارة 

11000  سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6476.
240I

موثقة

FEMME INSPIRANTE  sarl
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

موثقة
فضاء السعادة رقم 26 سان لويس 
مكتب 11 الطابق  الثالث  فاس ، 

30، فاس املغرب
FEMME INSPIRANTE  sarl شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي فاس، 

فضاء السعادة شارع سان لويس 
رقم 26 ط 3 مكتب 12 - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68195
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEMME INSPIRANTE  sarl
هدفها   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صحة  مجال  في  النصح  اسداء 
االنسان  مرافقة املرأة...)انظر النظام 

األسا�ضي.
فاس،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لويس  سان  شارع  السعادة  فضاء 
 30000  -  12 مكتب   3 ط   26 رقم 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة لطيفة حسوني عنوانه)ا( 
20شارع السالم اقامة السالم الشقة 
1 النرجس فاس 30000 فاس املغرب.

حدلش   الحاج  ياسمين  السيدة 
اقامة  السالم  20شارع  عنوانه)ا( 
فاس  النرجس   1 الشقة  السالم 

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حدلش   الحاج  ياسمين  السيدة 
اقامة  السالم  20شارع  عنوانه)ا( 
فاس  النرجس   1 الشقة  السالم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   04 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2729.
241I

FOUZMEDIA

 STE LEOSWEET EVENTS
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE LEOSWEET EVENTS SARL
AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي تعالنية 
االمل رقم 20   - 14000 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49461

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 STE LEOSWEET الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    EVENTS SARL AU
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
 -    20 رقم  االمل  تعالنية  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة   14000

حل الشركة.
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تعالنية  التصفية ب  ل حدد مقر 
القنيطرة   14000  -    20 رقم  االمل 

املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( إكرام   ري�ضي ل عنوانه)ا(  
  12 الشقة  غرنيط  محمد  زنقة 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14000

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 3617.
242I

SOYACOM

 SM AGRI ET
 ENVIRONNEMANT

SERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
 SM AGRI ET

 ENVIRONNEMANT SERVICES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65 
شارع محمد الخامس  - 33250 

ميسور املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGRI ET ENVIRONNEMANT

.SERVICES
التسيير    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاالستثمار  الفالحي .
 65 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 33250  - الخامس   محمد  شارع 

ميسور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سحتيت مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
مصطفى  سحتيت  السيد 
 33250 االداري   الحي  عنوانه)ا( 

ميسور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كريم  سحتيت  السيد 
ساحة املصلى الحي االداري   33250 

ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 229/21.
243I

LAPIN MESSAGERIE

LAPIN MESSAGERIE
إعالن متعدد القرارات

LAPIN MESSAGERIE
شارع 30موالي سليمان رقم 27 ، 

90000، طنجة املغرب
LAPIN MESSAGERIE »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

30موالي سليمان رقم 27 - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95391
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

استقالة املسير
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد لطفي مرلان 10 حصة 
اجتماعية من أصل 10 حصة لفائدة 

السيد عرلر رشيد
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 
 CIN N° G167237 رشيد   عرلر 
استقالة  لقبول  تبعا  لحيد  كمسير 
 CIN N° مرلان   لطفي  املسيرالسيد 

KB13504
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
القانوني  الشكل  تحويل  تم  مايلي: 
املسؤللية  حات  »شركة  من  للشركة 
املحدلدة« إلى »شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد«
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243970.
244I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MYN
ALIMENTATION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE MYN ALIMENTATION

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران رقم 242 سلوان - 62000 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20275
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 24 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سلوان   242 رقم  العمران  »تجزئة 
»حي  إلى  املغرب«  الناظور   62000  -
الرلي�ضي رقم 216 ازغنغان - 62000 

الناظور  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 1665.
245I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE FES IKHWANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية 
رقم 04 السمارة، 72000، السمارة 

املغرب
STE FES IKHWANS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي احفيظ حي التقدم رقم 15 - 
72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2343

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FES IKHWANS
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اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  15 التقدم رقم  احفيظ حي  موالي 

72000 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوكريشة  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوكريشة  نبيل  السيدة 
زنقة اكادير دلن رقم السمارة 72000 

السمارة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوكريشة  نبيل  السيد 
زنقة اكادير دلن رقم السمارة 72000 

السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 139/2021.
246I

FIDUCIAIRE BAMMOU

STE LAHATRAD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
STE LAHATRAD  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي العدير 
ديور جداد 79 لزان - 16200 لزان 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2016 يناير   06
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAHATRAD
غرض الشركة بإيجاز : مقاللة في 

االعمال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : حي العدير 
لزان   16200  - لزان   79 جداد  ديور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ميلود الهوي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد ميلود الهوي عنوانه)ا( حي 
العدير اقامة النهدة رقم 404  16200 

لزان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد ميلود الهوي عنوانه)ا( حي 
العدير اقامة النهدة رقم 404 16200 

لزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2016 تحت رقم 8116.
247I

CABINET BAHMAD

 ELIE MOUYAL »« 
» ARCHITECTERRE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
 ELIE MOUYAL »« 

ARCHITECTERRE « شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار بن 

كالي، كلم 7,5 طريق امزميز, - 
40000  مراكش املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2020 دجنبر   23 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم«   3.400.000« قدره 
 500.000« إلى  درهم«   3.900.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7960.
248I

STE FURAMIC SARL

STE(PRO(-ESSOR(SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 
3 ، 60000، لجدة املغرب

STE PRO -ESSOR SARL   شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية شارع 
محمد الخامس لامينة البرحيلية 

رقم 131 الطابق 3 مكتب رقم 12  - 
60000 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  PRO -ESSOR SARL

األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدنية أل الريفية العامة أل الخاصة

املساحات  أعمال  لجميع 

االستشارية  البرمجة   / الخضراء 

لأنشطة تكنولوجيا املعلومات األخرى 

/ األنشطة العلمية لالتقنية )الطاقة 

املتجددة - الطاقة الشمسية( .

زالية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لامينة  الخامس  محمد  شارع 

3 مكتب  الطابق   131 البرحيلية رقم 

رقم 12  - 60000 لجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عادل   العبيدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة بوجمعالي اكرام  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عادل  عنوانه)ا(  العبيدي  السيد 

 4 رقم   2 البلبل  زنقة  السعادة  حي 

60000 لجدة املغرب.

اكرام   بوجمعالي  السيدة 

عنوانه)ا( حي السعادة زنقة البلبل 2 

رقم 4 60000 لجدة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

اكرام   بوجمعالي  السيدة 

عنوانه)ا( حي السعادة زنقة البلبل 2 

رقم 4 60000 لجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2365.

249I
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Advance Center

GNLWAY MAROC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
GNLWAY MAROC شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 

زنقة النجد حي الرياض الرباط - 
10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GNLWAY MAROC
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لاملعالجة  لاإلنتاج  االستيراد 

الصناعية. 
الغازي  الوقود  توزيع   2-

لاملشتقات
 -3 نقل البضائع.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
9ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 10100 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد األاله الهمس :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : السيد عبد األاله الهمس 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

الهمس  األاله  عبد  السيد 

بني  إقامة  الدلب  شارع  عنوانه)ا( 

4 حي الرياض  7 شقة  يزناسن عمارة 

الرباط 10100 الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الهمس  األاله  عبد  السيد 

بني  إقامة  الدلب  شارع  عنوانه)ا( 

4 حي الرياض  7 شقة  يزناسن عمارة 

الرباط 10100 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6477.

250I

SAGEST

HS INVEST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

HS INVEST شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

طابق االلل  اقامة مكاتب الفونطين 

شارع احمد شوكي  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات الصناعية لادلات االالت - ل 
 - للمباني  العامة  االشغال  معدات 
نقل البضائع + اشغال حرة مختلفة .

 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة مكاتب الفونطين  طابق االلل  
فاس   30000  - شوكي   احمد  شارع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : صاديقي  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صاديقي  نزهة  السيدة 
عمر  زنقة   6 الشقة  الفجر  اقامة   7

االدري�ضي م ج  30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صاديقي  نزهة  السيدة 
عمر  زنقة   6 الشقة  الفجر  اقامة   7

االدري�ضي م ج  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3076.
251I

Badzak

بسدز ك)ش.ح.م.م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Badzak
6 زنقة سحيتة الجياللي البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
بادزاك ش.ح.م.م شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 105 
تجزئة Prima office الرقم 16 
الطابق الثالث زالية مصطفى 

املعاني ل 11 يناير الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
500015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بادزاك 

ش.ح.م.م.
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

املواد املنزلية.
 105  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 16 الرقم   Prima office تجزئة 
الطابق الثالث زالية مصطفى املعاني 
 20000  - البيضاء  الدار  يناير   11 ل 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : باضر   يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد جمال الدين بنزاكور :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باضر   يوسف  السيد 
البيضاء  املؤمنين،  أم  4 زنقة عائشة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
بنزاكور  الدين  جمال  السيد 
عنوانه)ا( 1 تجزئة عرصة لكبير إقامة 
 20000 البيضاء  املعاريف،  شيماء 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باضر   يوسف  السيد 
البيضاء  املؤمنين،  أم  4 زنقة عائشة 

20000 الدار البيضاء املغرب
بنزاكور  الدين  جمال  السيد 
عنوانه)ا( 1 تجزئة عرصة لكبير إقامة 
 20000 البيضاء  املعاريف،  شيماء 

الدار البيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
252I

DIYAR LITIHAD

DIYAR LITIHAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

DIYAR LITIHAD
 HAY NAHDA II N319 ، 12020،

TEMARA MAROC
DIYAR LITIHAD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

2 رقم 319 - 12020 تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.107961

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلله  يوسف  )ة(  السيد  تفويت 
100 حصة اجتماعية من أصل 100 
حصة لفائدة  السيد )ة( اعراب بلله 

بتاريخ 20 أبريل 2021.
 100 بلله  تفويت السيد )ة( زينب 
 100 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( اعراب بلله 

بتاريخ 20 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6426.
253I

MSEFER & ASSOCIES

FRIGOMANIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
88 شارع ابن سينا ، 20380، الدار 

البيضاء املغرب
FRIGOMANIA- فريغومانيا شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سليمة زنقة 30 رقم 5 طابق 3 

عين الشق - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

FRIGOMANIA- فريغومانيا.
التخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البارد ألي نوع من املنتجات لحسابه 

الخاص أل لغيره.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 عين  طابق   5 رقم   30 زنقة  سليمة 
الشق - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : حسن  إبراهيمي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الرطل  بناني  سعد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  إبراهيمي  السيد 
05 زنقة كامبو الوازيس الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
الرطل  بناني  سعد  السيد 
 287 رقم  منضرلنا  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 البيضاء  معرلف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
 05 عنوانه)ا(  حسن  إبراهيمي 
البيضاء  الدار  الوازيس  كامبو  زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  الرطل  بناني  سعد 
سيدي   287 رقم  منضرلنا  تجزئة 
الدار   20000 البيضاء  معرلف 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781638

254I

aice compta

 NEPTUNE SERVICES
MARITIME

إعالن متعدد القرارات

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 NEPTUNE SERVICES MARITIME

»شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

القدس تجزئة أمال رقم 64 الطابق 

3 شقة رقم 11 سيدي البرنو�ضي  - - 

البيضاء  املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.402797

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

في  الوحيد  املساهم  قرر  مايلي: 

 NEPTUNE SERVICES« شركة 

حات  شركة  لهي   ،  »MARITIME

لاحد  ملساهم  محدلدة  مسؤللية 
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة   ،

)ثالثة  درهم   3،000،000.00

من  املال  رأس  لزيادة  درهم(  ماليين 

 1،000،000.00( درهم  مليون 

درهم  ماليين  أربعة  مبلغ  إلى  درهم( 

طريق  عن  درهم(   4.000.000.00(

جديد  سهم  ألف  ثالثين  إصدار 

درهم  مائة  بقيمة  سهم(   30.000(

)100.00 درهم( للسهم ، تم االكتتاب 

بالكامل من خالل دمج  بها لتحريرها 

 NEPTUNE« شركة  احتياطيات 

 SERVICES MARITIME« SARL

درهم  ماليين  ثالثة  بمبلغ   AU

)3،000،000.00 درهم(.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العادية  غير  العامة  الجمعية  تقرر 
للشركة  املؤس�ضي  الغرض  تمديد 
-جميع  التالية:   األنشطة  إلضافة 
لالتجديد  لالصيانة  البناء  أعمال 
العام للمباني- شركة األشغال العامة 
املشرلع  دراسات  جميع   - لاملباني   
باإلنشاءات  املتعلقة  لجميع األعمال 
للمباني   العامة  لالصيانة  لالتجديد 

-جميع أعمال البناء املدني
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 5ل  رقم  بند 
في  الوحيد  املساهم  قرر  مايلي: 
 NEPTUNE SERVICES« شركة 
حات  شركة  لهي   ،  »MARITIME
لاحد  ملساهم  محدلدة  مسؤللية 
بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة   ،
)ثالثة  درهم   3،000،000.00
من  املال  رأس  لزيادة  درهم(  ماليين 
 1،000،000.00( درهم  مليون 
درهم  ماليين  أربعة  مبلغ  إلى  درهم( 
طريق  عن  درهم(   4.000.000.00(
جديد  سهم  ألف  ثالثين  إصدار 
درهم  مائة  بقيمة  سهم(   30.000(
)100.00 درهم( للسهم ، تم االكتتاب 
بالكامل من خالل دمج  بها لتحريرها 
 NEPTUNE« شركة  احتياطيات 
 SERVICES MARITIME« SARL
درهم  ماليين  ثالثة  بمبلغ   AU

)3،000،000.00 درهم(.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العادية  غير  العامة  الجمعية  تقرر 
للشركة  املؤس�ضي  الغرض  تمديد 
-جميع  التالية:   األنشطة  إلضافة 
لالتجديد  لالصيانة  البناء  أعمال 
العام للمباني- شركة األشغال العامة 
املشرلع  دراسات  جميع   - لاملباني   
باإلنشاءات  املتعلقة  لجميع األعمال 
للمباني   العامة  لالصيانة  لالتجديد 

-جميع أعمال البناء املدني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742697.

255I
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CADES SARL

 ELDS ENERGY LIGHTING

SOLUTION
إعالن متعدد القرارات

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ELDS ENERGY LIGHTING

SOLUTION »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: 46 شارع 

الزرقطوني طابق 1 رقم 3 46 شارع 

الزرقطوني طابق 1 رقم 3 20040 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.365997

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املسير  زلال  مبارك  السيد  تعيين 

الجديد

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: استقالة السيد ر�ضى أشن من 

منصب مسير 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التسيير

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 
رأس املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785221.

256I

STE AGEFICO SARL

LA RECETA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
LA RECETA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

امكوبا رقم 3 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECETA
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امكوبا رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بدر  فتاح  السيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   50   : أنس  املرابط  السيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد فتاح بدر عنوانه)ا( 42 حي 
2 طريق صفرل فاس  الطابق   5 لفاء 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  أنس  املرابط  السيد 
ماالباطا فيال ياسمينة رقم 48 زنقة 3 

90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد فتاح بدر عنوانه)ا( 42 حي 
2 طريق صفرل فاس  الطابق   5 لفاء 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243984.

257I

RIAD CONSULTANT

STAR(MED(SARL-AU(0شرك
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 STAR MED SARL-AU شركة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 

اقامة لحيدي شارع زالقة خريبكة - 
25000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
شركة STAR MED SARL-AU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 5.500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
زالقة  شارع  لحيدي  اقامة   11 رقم 
املغرب  خريبكة   25000  - خريبكة 
لنشاط  نهائي  لتوقف  لنتيجة  نتيجة 

الشركة.
ل عين:

ل  بيبيش  سعيد   السيد)ة( 
خريبكة   1 ياسمينة   364 عنوانه)ا( 
25000 خريبكة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 11 رقم  لفي   2021 يونيو   15 بتاريخ 
 - زالقة خريبكة  شارع  لحيدي  اقامة 

25000 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 313.
258I

SOFICODEX

KAMED SELECT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ل الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

KAMED SELECT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 71، اقامة 
ابن بطوطة، زالية ابن بطوطة لعبد 
الكريم الديوري الطابق 1 الرقم 3 - 

20100 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMED SELECT
جميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال التركيب 
لالتكييف  الكهرباء  اعمال   -

لالسباكة. – 
- املنشآت املعدنية.

،االستشارات  املشاريع  دراسة   -
لالتدريب

- املواصالت
 - شراء ،بيع لتأجير املعدات 

- التجارة.
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البناء  املدنية،  الهندسة  أعمال   -

الصرف  لأعمال  العامة  ،األشغال 

لكاميرات  الكمبيوتر  لشبكة  الصحي 

املراقبة.

لتمثيل  الخدمات  تقديم   -  

لجميع املعدات الكهربائية لالسباكة 

لالتكييف

املعامالت  جميع   ، عامة  لبصفة   

لاملنقولة  لالصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  لاملالية  لالعقارية 

مباشر أل غير مباشر باألشياء املذكورة 

تعزز  أن  املحتمل  من  التي  أل  أعاله 

أي  لكذلك   ، لتطويرها  تحقيقها 

مشاركة مباشرة أل غير مباشرة ، بأي 

التي  للشركات  األشكال   من  شكل 

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أل حات 

صلة.

عنوان املقر االجتماعي : 71، اقامة 

ابن بطوطة، زالية ابن بطوطة لعبد 

 -  3 1 الرقم  الكريم الديوري الطابق 

20100 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خرشيش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد خرشيش عنوانه)ا( 

 20500 14 18 رقم  1 زنقة  البرانص 

طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد خرشيش عنوانه)ا( 

 20500 14 18 رقم  1 زنقة  البرانص 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784383.

259I

mohammed boumzebra

 SOCIETE D EXPLOITATION
AGRICOLE AL HILAL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE D EXPLOITATION

AGRICOLE AL HILAL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
9 الطابق الرابع تجزئة 4  تجزئة 

الصفوة الالد سيدي شنان  - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4767
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE D EXPLOITATION

.AGRICOLE AL HILAL
في  : مقالل  بإيجاز  الشركة  غرض 

ادارة املزارع- االستيراد لالتصدير.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة    4 تجزئة  الرابع  الطابق   9
الصفوة الالد سيدي شنان  - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : اسماعيل  الهاللي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 500   : سكينة  بلقيد  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الهاللي اسماعيل عنوانه)ا( 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.
عنوانه)ا(  سكينة  بلقيد  السيدة 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الهاللي اسماعيل عنوانه)ا( 
بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

.192/2021

260I

DG BOX

MONOGO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

COGESTAF
432 شارع ادريس الحارثي البيضاء ، 
CASABLANCA MAROC ،20400
MONOGO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 
البيضاء  - 20450  البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
487035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   10
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONOGO
التجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  جميع  لشراء  بيع  اإللكترلنيٍة 

اإلتصاالت.

عنوان املقر االجتماعي :  46 شارع 

 6 شقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

البيضاء  - 20450  البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : الدين   صالح  فرطاس  السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 100   : الغني  عبد  فرطاس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد عبد الحكيم  :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الدين   صالح  فرطاس  السيد 

 05 رقم  س  بلوك  ملزابيين  عنوانه)ا( 

بن عبو عين الشق  20470  البيضاء 

املغرب.

الغني  عبد  فرطاس  السيد 

 05 رقم  س  بلوك  ملزابيين  عنوانه)ا( 

بن عبو عين الشق  20470  البيضاء 

املغرب.

الحكيم   عبد  سعيد  السيد 
عنوانه)ا(  زنقة كليمنسو اقامة بوبلين 

رقم 15 91400 آلرساي فرنسا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الدين  صالح  فرطاس  السيد 

 05 رقم  س  بلوك  ملزابيين  عنوانه)ا( 

بن عبو عين الشق 20470  البيضاء 

املغرب

الغني  عبد  فرطاس  السيد 

 05 رقم  س  بلوك  ملزابيين  عنوانه)ا( 

بن عبو عين الشق 20470  البيضاء 

املغرب

الحكيم   عبد  سعيد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة كليمنسو اقامة بوبلين 

رقم 15 91400 آلرساي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 762810.

261I
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YOUNESS BENMOUSSA

NAVARRE TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400

NAVARRE TRANS  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت بوعزة 

بن سعد مقام الطلبة تيفلت  - 

15400 تيفلت املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NAVARRE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير .

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تيفلت   الطلبة  مقام  سعد  بن  بوعزة 

- 15400 تيفلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 650   : مرزلك   سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 350   : مرزلك   حمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد سفيان مرزلك  عنوانه)ا( 
الطلبة  مقام  سعد  بن  بوعزة  ايت 

تيفلت  15400 تيفلت املغرب.
السيد حمادي مرزلك  عنوانه)ا( 
الطلبة  مقام  سعد  بن  بوعزة  ايت 

تيفلت  15400 تيفلت املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان مرزلك  عنوانه)ا( 
الطلبة  مقام  سعد  بن  بوعزة  ايت 

تيفلت  15400 تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

2021 تحت رقم 170.
262I

CADES SARL

DOMUS CONNECT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DOMUS CONNECT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 رقم 14  - 

20200 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMUS CONNECT

مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التركيبات الكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي : 56 شارع 
 -   14 رقم   3 الطابق  يوسف  موالي 

20200 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ر�ضى أشن :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 106 السيد ر�ضى أشن عنوانه)ا( 
 91 شقة   4 الطابق  أسوان  شارع 
 20200 جيرلند  ال  ماريا  ريزيدنس 

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 106 السيد ر�ضى أشن عنوانه)ا( 
 91 شقة   4 الطابق  أسوان  شارع 
 20200 جيرلند  ال  ماريا  ريزيدنس 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

263I

FIDUNIVERSEL

بست1ك1ت
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

باتيكيت شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 طوابق 1 - 

20700 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   25
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

باتيكيت.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األثاث  لحمل  املطابخ  لتركيب 

املتنوع..
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
 -  1 طوابق   3 شقة  سلطان  مرس 

20700 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : دحمان  بن  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : بنجلون  غيثة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : بنجلون  ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 600   : انفيست  ا�ضي  الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : دحمان  بن  مريم  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 100  : بنجلون  غيثة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 100  : بنجلون  ياسمين  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 600  : انفيست  ا�ضي  الشركة 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
دحمان  بن  مريم  السيدة 
عنوانه)ا( فيالت دي بري رقم 59 دار 

بوعزة 27223 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بنجلون  غيثة  السيدة 
بوعزة  دار   59 رقم  بري  دي  فيالت 

27223 الدارالبيضاء املغرب.
بنجلون  ياسمين  السيدة 
عنوانه)ا( فيالت دي بري رقم 59 دار 

بوعزة 27223 الدارالبيضاء املغرب.
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عنوانه)ا(  انفيس  ا�ضي  الشركة 
1مركز  طابق  الزرقطوني  شارع   55
الدارالبيضاء   20490 األعمال 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنجلون  عادل   السيد 
بوعزة  دار   59 رقم  بري  دي  فيالت 

27223 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784674.
264I

اتمانية الزيتون

AGAFAY DOME
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 40000، مراكش ا
AGAFAY DOME شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار بلميح 
اكافي العرلسين  - 40000 مراكش  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99407

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يوسف   )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   330 الدلالكي 
أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
حدار  احمد بتاريخ 16 مارس 2021.

تفويت السيد )ة( الحسين  عديل 
أصل  من  اجتماعية  حصة   170
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( حدار 

احمد بتاريخ 16 فبراير 2021.
)ة( الحسين عديل  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   160
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
مارس   16 بتاريخ  بوسعدي   محمد  

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123619.
265I

SOFICODEX

 BOULANGERIE PATISSERIE
AMANDE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ل الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
AMANDE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 120 زنقة 

ابن حزم كوسموس 3 - 20100 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.AMANDE
ل  مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات.
 120  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة ابن حزم كوسموس 3 - 20100 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 15.000   : عمر  افيس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  افيس  السيد 
 21 رقم  حزم  ابن  زنقة   3 كوسموس 

الفيليت 20500 البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  افيس  السيد 
 21 رقم  حزم  ابن  زنقة   3 كوسموس 

الفيليت 20500 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 1921 تحت رقم 782398.

266I

FIDUCIARE ECF

JOULA ALUM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

JOULA ALUM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي سارة 1 

تجزئة التيسير2 رقم 347 - 20300 

برشيد املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JOULA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALUM
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األليمنيوم.
 1 سارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 20300  -  347 رقم  التيسير2  تجزئة 

برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يوسف  جولة  السيد 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  جولة  السيد 
برشيد   20300 الفقرة  الهباطة  دلار 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  جولة  السيد 
برشيد   20300 الفقرة  الهباطة  دلار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 793.
267I

SOFICODEX

 BOULANGERIE PATISSERIE
NAVAL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ل الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
NAVAL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ادريس الحارثي الرقم 575 - 20100 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

504669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 مارس   30

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.NAVAL

ل  مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20100 - 575 ادريس الحارثي الرقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 7.500   : ايوب  املانوك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد افيس عمر :  7.500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايوب  املانوك  السيد 

شارع ادريس الحارثي الرقم 575 قرية 

الجماعة 20100 البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  عمر  افيس  السيد 

 21 رقم  حزم  ابن  زنقة   3 كوسموس 

الفيليت 20000 البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايوب  املانوك  السيد 

شارع ادريس الحارثي الرقم 575 قرية 

الجماعة 20100 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 780221.

268I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

DLM EVENTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

DLM EVENTS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

الحساني السكني شارع عدنان 42 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DLM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVENTS
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت  لخدمات التموين اخرى.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  42 عدنان  شارع  السكني  الحساني 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيدة ايمان الصدرتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة ايمان الصدرتي عنوانه)ا( 

 RUE CASA BLANCA TANGER 06

90000 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة ايمان الصدرتي عنوانه)ا( 

 RUE CASA BLANCA TANGER 06

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244028.

269I

SODIGECO SARL AU

 OUMAYMA LOGISTIQUE

SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SODIGECO SARL AU

شارع الداخلة العمارة 11 شقة 8 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 OUMAYMA LOGISTIQUE SARL

AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

 GHORFA لعنوان مقرها اإلجتماعي

 2 BLOC 1 IMM A1 APPT N°14

SAADA - 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40811

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تحويل   تم    2021 ماي   04 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 GHORFA 2 BLOC 1 IMM A1«

 APPT N°14 SAADA - 50000

 GHORFA 2« إلى  املغرب«  مكناس 

  BLOC 3  IMM C1 APPT N°78

SAADA  - 50000 مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   04 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2766.

270I

اتمانية الزيتون

S(A MARKETE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 40000، مراكش ا

S2A MARKETE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 

حرف ا رقم 276  - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84393

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ     S2A MARKETE

مقرها  لعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي املسيرة 2 حرف ا رقم 276  

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

عدم نجاح املشرلع.

ل حدد مقر التصفية ب املسيرة 2 

40000 مراكش   -   276 رقم  ا  حرف 

املغرب. 

ل عين:

ل  علي  ايت  سفيان    السيد)ة( 

عنوانه)ا( املسيرة 2 حرف ا رقم 276  

)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   :

ماي   03 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123616.

271I
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LEADING  PARTNERS

VAGA NET MAROC
إعالن متعدد القرارات

LEADING  PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM 210

 G2 RES. LES JARDINS ABD ET

 3 N 7 CASABLANCA ، 20042،

CASABLANCA MAROC

VAGA NET MAROC »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: زالية ب 

عبد املومن ل شارع سمية، إقامة 

شهرزاد 3 ، الطابق: 5 ، رقم 22 

، أشجار النخيل. - 20450 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم -1 تحويل األسهم: الذي 

األسهم  نقل  تم   • مايلي:  على  ينص 

املحولين  بين   2021 مايو   11 بتاريخ 

 EAM CONSEIL SAS شركة  من 

لشركة  سهم   )50( لاحد  بمساهم 

سهم    )VAGA NET SARL (30

سهم   )20( رضوان  املصغي  لالسيد 

البلغيتي  السيد  إليه  املنقول  إلى   ،

أسهم  بجميع  مالك  هشام  العلوي 

 (VAGA NET MAROC (100 شركة 

سهم

الشكل  تحويل   2- رقم  قرار 

مايلي:   على  ينص  الذي  القانوني: 

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  الى 

بمساهم لحيد

-3 تعيين املدير الفردي  قرار رقم 

مايلي:  على  ينص  الذي  الجديد: 

السيد  السابق:  املدير  إستقالة 

املصغي رضوان لتعيين املدير الوحيد 

الجديد: السيد بلغيتي علوي هشام

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

1: الذي ينص على  بند رقم البند 

للشركة:  القانوني  الشكل  مايلي: 

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  الى 

بمساهم لحيد

3: الذي ينص على  بند رقم البند 

الشركة  تحمل  الشركة:  اسم  مايلي: 

 VAGA NET MAROC SARL« :اسم

»AU

6: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: قدم لشركة ا لحالية من طرف 

مبلغ  هشام   العلوي  بلغيتي  السيد 

000 10 درهم

7: الذي ينص على  بند رقم البند 

بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

إلى  مقسم  لهو   ، درهم   10000

للسهم  درهم   100 بقيمة  سهم   100

مكتتب لمدفوع بالكامل.

بند رقم البند 15: الذي ينص على 
مايلي: تم تعيين السيد بلغيتي العلوي 

هشام مديًرا لحيًدا للشركة لفترة غير 

محدلدة.

بند رقم البند 18: الذي ينص على 

تستدعي  التي  العمليات  جميع  مايلي: 

التوقيع ستحمل توقيع السيد بلغيتي 

العلوي هشام فقط

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

782869- رقم  تحت   2021 يونيو 

.22295

272I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE  CENTRE D›AFFAIRE
(AIT AZZA SARL (AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

 STE  CENTRE D›AFFAIRE AIT
AZZA SARL (AU( شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بغداد زنقة  -ب- رقم 30 -  تطوان 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’AFFAIRE AIT AZZA

.(SARL (AU
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االدارية   االرشادات  بتقديم  الشركة 
لاالشغال املحاسبتية لجميع الحرف 

املرتبطة بها..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تطوان    -  30 رقم  -ب-  زنقة   بغداد 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ازكاغ  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : ازكاغ  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ازكاغ  هللا  عبد  السيد 
رقم  عمارة   الخراز   محمد  شارع 
 93000 تطوان   - االفراح  عمارة   06

تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازكاغ  هللا  عبد  السيد 

رقم  عمارة   الخراز   محمد  شارع 

 93000 تطوان   - االفراح  عمارة   06

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 428/21.

273I

STREET BUSINESS CENTER

AFRICAPITALES
إعالن متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

AFRICAPITALES »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: شقة 10 

رقم 7 شارع الحرية جليز -  - 40000   

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5372

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي  األلل:  رقم  قرار 

املصطفى  السيد  استقالة  مايلي: 

مفيد من منصبه كمسير ثان للشركة 

ل بالتالي أصبح السيد خالد تامر املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدلدة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي  األلل:  رقم  بند 

تم  السابقة  للقرارات  تبعا  مايلي: 

تحيين النظام األسا�ضي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123537.

274I
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

IBABI SPORTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندلق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

IBABI SPORTS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي رشيد املمدة مجموعة M رقم 
188 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IBABI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SPORTS
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أل  لنفسها  بالنسبة  سواء   ، الشركة 

لألطراف الثالثة في املغرب لالخارج:
لشراء  الرياضية  املساحات  إدارة 
املنتجات  لتصدير  لاستيراد  لبيع 

الرياضية..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي رشيد املمدة مجموعة M رقم 

188 - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اندلر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اندلر  ابراهيم  السيد 
مجموعة  املمدة  رشيد  موالي  تجزئة 

M رقم 188 70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اندلر  ابراهيم  السيد 
مجموعة  املمدة  رشيد  موالي  تجزئة 

M رقم 188 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1963/2021.
275I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

SALMANE TEX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC

SALMANE TEX شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 26 
الحي الصناعي عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.30553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
حات  شركة   SALMANE TEX حل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
 400.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
26 الحي الصناعي عين الشقف فاس 
لنهاية  نتيجة  املغرب  فاس   30000

النشاط.
ل عين:

السيد)ة( سمير  املفيد ل عنوانه)ا( 
الراحة   حي  بنيس  تجزئة   93 رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 26 رقم  لفي   2021 ماي   26 بتاريخ 
فاس  الشقف  عين  الصناعي  الحي 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3007/21.

276I

اتمانية الزيتون

TARGA TRAVEL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

اتمانية الزيتون
شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 40000، مراكش ا

TARGA TRAVEL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلر ايت 
سوك اسني الحوز - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63783

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امزيل  ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
حسن  امزيل بتاريخ 23 دجنبر 2020.

ايت  صالح   )ة(  السيد  تفويت 
حمو 250 حصة اجتماعية من أصل 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
ادريس لشكر بتاريخ 23 دجنبر 2020.

جورج  كوك  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   250 دافد 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
دجنبر   23 بتاريخ  امرابط  مرلان  )ة( 

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123838.

277I

THALAL CONSULTANTS

EXPBAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EXPBAT شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

 dr el لعنوان مقرها اإلجتماعي
 amria commune ait faska ait
 ourir el haouz Marrakech  -

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91191

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   5.892.800«
 5.992.800« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   04 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 124716.

278I

THALAL CONSULTANTS

EXPBAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

خفض رأسمال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EXPBAT شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

 dr el لعنوان مقرها اإلجتماعي
 amria commune ait faska ait
 ourir el haouz Marrakech -

40000 مراكش املغرب.
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خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91191

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   14 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   1.992.800« قدره 

»5.992.800 درهم« إلى »4.000.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   04 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 124716.

279I

THE BURGER BOUTIQUE

WAFA EXPRESS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

WAFA EXPRESS

 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER

MAROC

WAFA EXPRESS  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي يوسف إقامة ياسين 2 رقم 

11  - 90000 طنجة  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100525

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2021 ماي   20 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع موالي يوسف إقامة ياسين 2 

 « املغرب  طنجة    90000  -   11 رقم 

 6 رقم   A زنقة  الشافية  إلى »حي اللة 

الطابق األلل رقم 1 - 90000 طنجة   

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243616.

280I

ب2س كونسلتينك

FAST CANADA SARLAU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ب2س كونسلتينك
 13rue ahmed el majjati res

 des alpes 1e etg appt 8 maarif
casablanca، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
FAST CANADA SARLAU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع  
11 يناير الطابق 1 شقة 169 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANADA SARLAU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للهجرة الي كندا.
عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع  
الدار   169 شقة   1 الطابق  يناير   11
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : شفيق  مستعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شفيق  مستعد  السيد 

 BROSSARD J4Z 1R5 QC 23027

موريال كندا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شفيق  مستعد  السيد 

 BROSSARD J4Z 1R5 QC 23027

موريال كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783671.

281I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

SUP MOBILE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،

30000، FES MAROC

SUP MOBILE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 165 
زنقة كولونيا الوفاء 2 طريق صفرل 

فاس 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43737

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

SUP MOBILE شركة حات مسؤللية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة   165 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

فاس  صفرل  طريق   2 الوفاء  كولونيا 

لنهاية  نتيجة  املغرب  فاس   30000

النشاط.

ل عين:

السيد)ة( عبد الكريم  املرابطي  ل 
عنوانه)ا( رقم 64 زنقة سيدي قاسم 

فاس   30000 النرجس  االمل  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 165 رقم  لفي   2021 ماي   26 بتاريخ 
صفرل  طريق   2 الوفاء  كولوني  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3006/21.

282I

STE TIB COMPT SARL AU

WISOUF IMMOBILIER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين لزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، لجدة املغرب

WISOUF IMMOBILIER شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الرلداني تحزئة طلحالي 

رقم 150 - 60000 لجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24449

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

مبلغ    WISOUF IMMOBILIER

لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

ابراهيم  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

 150 رقم  طلحالي  تحزئة  الرلداني 

 : ل  نتيجة  املغرب  لجدة   60000  -

توقف نشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

ابراهيم الرلداني تحزئة طلحالي رقم 

150 - 60000 لجدة املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( صالح الدين   املومني ل 

املسك   زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  لجدة   60000  27 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
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الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2340.
283I

CABINET RAMI EXPERTISE

EATOUT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
EATOUT شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�ضى 
الجواش الطابق الثاني ، فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EATOUT
لجبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سريعة.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
مو�ضى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
 - فاس   ، الثاني  الطابق  الجواش 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

سكينة   املدغري  العلوي  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
سكينة   املدغري  العلوي  السيدة 
عنوانه)ا( 47 شارع شالة زنقة البديع 
فاس   30000 فاس   ايموزار  طريق 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
سكينة   املدغري  العلوي  السيدة 
عنوانه)ا( 47 شارع شالة زنقة البديع 
فاس   30000 فاس   ايموزار  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3135.
284I

VOLAILLES SAFAE SARL AU

ف2الول)صفسء
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VOLAILLES SAFAE SARL AU
 n° 41 RUE 11 HAY EL MERJA

FES ، 30000، FES Maroc
فواليل صفاء شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41 
زنقة 11 حي املرجة فاس - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54189

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
الوحيد فواليل صفاء  مبلغ  الشريك 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي رقم 41 زنقة 11 حي 
املغرب  فاس   30000  - فاس  املرجة 

نتيجة ل : غياب أي نشاط إجتماعي.
 41 التصفية ب رقم  ل حدد مقر 
 30000  - فاس  املرجة  حي   11 زتقة 

فاس املغرب. 
ل عين:

ل  محمد  زجاري   السيد)ة( 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2125.
285I

FINANCES.NET

 MANAGEMENT AND
 SERVICE PROJECTS SARL

AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 MANAGEMENT AND SERVICE
PROJECTS SARL AU  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 
نابولي، تجزئة 4 ، قطاع 17 ، حي 

الرياض ، الرباط - 10000 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MANAGEMENT AND SERVICE

. PROJECTS SARL AU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات, مقالل في التسيير الفالحي 
شارع   4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   ،  17 قطاع   ،  4 تجزئة  نابولي، 
الرباط   10000  - الرباط   ، الرياض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد رجف هللا مرلان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد رجف هللا مرلان عنوانه)ا( 
يعقوب   ، املسيرة   266 رقم   5 امال 
الرباط   10000 الرباط  املنصور 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد رجف هللا مرلان عنوانه)ا( 
يعقوب   ، املسيرة   266 رقم   5 امال 
الرباط   10000 الرباط  املنصور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115850.

286I

BMA PARTNERS

SO INVEST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
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SO INVEST شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة شقة 6 - الدار 

البيضاء الدار البيضاء 20150 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
غرض الشركة بإيجاز : حيازة لبيع 
جميع املمتلكات الحضرية أل القرلية 
لاألرا�ضي   ، املباشر  لاستغاللها 
املبنية  املباني  أل  للبناء  الفارغة 

املتعلقة أل غيرها ؛
مراكز  لتشغيل  لإدارة  إنشاء 
األعمال التي توفر مساحات مفتوحة 

لجميع الناس ؛
املساحات  هذه  توفير  أل  تأجير 

املطورة بأي لسيلة كانت ؛
من  جزء  أل  كل  لتأجير  إيجار 

العقارات.
املعامالت  جميع   ، أعم  لبشكل 
لاملالية  لالعقارية  لاملنقولة  التجارية 
املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 
باألشياء املحددة أعاله أل التي يحتمل 

أن تعزز تطوير الشركة..
 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار   -  6 بوجمعة شقة  زنقة صبري 
البيضاء الدار البيضاء 20150 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمر  صفريوي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  صفريوي  السيد 

13 زنقة بوزنيقة حي السالم  20250 

الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  صفريوي  السيد 

13 زنقة بوزنيقة حي السالم  20250 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

287I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SAIS ISKANE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

SAIS ISKANE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 15 تجزئة 

االسماعلية ممر الورلد - 30000 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21873

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

SAIS ISKANE شركة حات املسؤللية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

الورلد  ممر  االسماعلية  تجزئة   15

ألزمة  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

القطاع.

ل عين:

ل  بناني  االله   عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 15 تجزئة االسماعلية ممر 

الورلد 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة   15 لفي   2021 ماي   03 بتاريخ 

 30000  - الورلد  ممر  االسماعلية 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3126/2021.

288I

اتمانية الزيتون

دفغل1ك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 40000، مراكش ا

دفغليك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي كديت 

العبيد دلار الفران طريق البرنس 

رقم9 الطبق التالت  شقة رقم6 - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102513

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 فبراير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طريق  الفران  دلار  العبيد  »كديت 

شقة  التالت   الطبق  رقم9  البرنس 

إلى  املغرب«  مراكش   40000  - رقم6 

 - نافع  الالعقية  رقم11  ابن  »عقبة 

40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123165.

289I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BIN EL MOUDOUN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BIN EL MOUDOUN شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 96 
شارع الوفاء 2 زنقة طورينو طريق 

صفرل - 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19657

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2018 فبراير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنجلون  )ة( محمد  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   834
2.500 حصة لفائدة  السيد )ة( نادية 

بنونة بتاريخ 26 فبراير 2018.
بنجلون  )ة( محمد  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   833
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.500
فبراير   26 بتاريخ  بندريوش  مفضل 

.2018
بنجلون  )ة( محمد  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   833
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.500
فبراير   26 بتاريخ  الحيطي  أحمد 

.2018
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3192/2021.
290I

اتمانية الزيتون

 ALL IN ONE SUPPLIER
AFRICA

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
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اتمانية الزيتون
شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 40000، مراكش ا

all in one supplier africa شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي عمارة جواد 
مكتب رقم61 الطبق الرابع جليز  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 ماي   06
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 all in  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.one supplier africa
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكترلنية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جواد  عمارة  الخطابي  عبدالكريم 
 - جليز   الرابع  الطبق  رقم61  مكتب 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد سفيان ايت علي  عنوانه)ا( 
  278 رقم  ا  حرف  التانية  املسيرة 

40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان ايت علي  عنوانه)ا( 
  278 رقم  ا  حرف  التانية  املسيرة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 184513.

291I

cabinet comptable chtioui

 ل-)ش)ب2 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°4bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

ال- ش بوا شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي بالد 
الهواري طريق املريصة القصر الكبير 

- 92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ال- ش 

بوا.
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.
بالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الهواري طريق املريصة القصر الكبير 

- 92150 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عتمان  الهواري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اسامة الريفي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عتمان  الهواري  السيد 

القصر  املريصة  طريق  الهواري  بالد 

الكبير 92150 القصر الكبير املغرب.

عنوانه)ا(  الريفي  اسامة  السيد 

القصر   92150  2 السالمة  تجزءة 

الكبير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عتمان  الهواري  السيد 

القصر  املريصة  طريق  الهواري  بالد 

الكبير 92150 القصر الكبير املغرب

عنوانه)ا(  الريفي  اسامة  السيد 

القصر   92150  2 السالمة  تجزءة 

الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 03 

يونيو 2021 تحت رقم 666.

292I

STE TIB COMPT SARL AU

MULTI-SALAF
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين لزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، لجدة املغرب

MULTI-SALAF شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 الطابق 

االلل شارع جمال الدين االفغاني - 

60000 لجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رضا  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 لحود  بن 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

لردة العملي بتاريخ 24 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   14 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2169.

293I

BMA PARTNERS

 MAROC RESTAURATION
CONSEIL

تأسيس شركة املساهمة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 MAROC RESTAURATION
CONSEIL »شركة املساهمة« 

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 1زنقة 
امليناء املحمدية -، 28810 املحمدية 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�ضي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC RESTAURATION

.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز : مطعم؛
- إدارةاملطاعم لتقديم املشورة.

- استغالل أصول أعمال املطاعم 
جميع  لتشغيل  لتجهيز  إنشاء  ربما   -
الطعام األخرى بجميع  تقديم  أماكن 

أنواعها ؛
- تأجير جميع املباني ، املجهزة أل 
أل  باملجان   ، إدارتها  أل   ، غير املجهزة 

براتب
أل  للمطعم  التجارية  األصول      

املحلبة أل البار أل املقهى ؛
في  حصة  على  االستحواح   -    
قيد  أل  قائمة   ، لشركات  شركات 
ا 

ً
مرتبط موضوعها  يكون   ، التأسيس 

 لها ؛
ً

أل مكمال
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- استيراد لتصدير ؛
بجميع  القيام   ، أعم  لبصورة   -   
لاملالية  لاملنقولة  التجارية  العمليات 
الالزمة أل املفيدة ببساطة لنموها أل 

تطورها..
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28810  - املحمدية  امليناء  1زنقة 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 الشركة  رأسمال  ليبلغ 

درهم،
مقسم كالتالي:

 1.798   : أرنوكس  فبريس  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : كالبرلن  إدغارد  دافيد  السيد 
600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : كونتريراس   إلفيير  كاترين  السيدة 
600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   1   : عثمان  صولحي  .السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بنمو�ضى عثمان :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أل  املتصرفون 

الرقابة: 
السيد فبريس أرنوكس بصفته)ا( 
العام  املدير  الرئيس  متصرف 
عنوانه)ا( إقامة الحدائق درج طابق 4 
شقة 53 املحمدية 28810 املحمدية 

املغرب
كالبرلن  إدغارد  دافيد  السيد 
بصفته)ا( متصرف عنوانه)ا( 45 ممر 
فال   16 شقة  كنوز  إقامة  مونطين 
فلوري 20390 الدار البيضاء املغرب

كونتريراس   إلفيير  كاترين  السيدة 
بصفته)ا( متصرفة عنوانه)ا( ساحة 
املتنبي فيال بيرنارد املحمدية  28999 

املحمدية املغرب
مراقب أل مراقبي الحسابات :

)ا(بصفته  عالالت  سعيد  السيد 
الدار  عنوانه)ا(  الحسابات  مراقب 
البيضاء  الدار   20180 البيضاء 

املغرب
األسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ل  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

على  األرباح  توزيع  سيتم 

لحساب  الخصم  بعد  املساهمين 

االحتياطي القانوني ، ليكون للجمعية 

العامة خيار تحديد تخصيص لاحد 

االحتياطيات  حسابات  من  أكثر  أل 

االستثنائية أل العامة أل الخاصة لكل 

أل جزء من الرصيد ليتم توزيعه بين 

املساهمين ..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

يجوز للجمعية العامة العادية أن 

كرسوم   ، اإلدارة  ملجلس  تخصص 

، يحدده  ثابًتا  ا سنوًيا 
ً
، مبلغ حضور 

أعضائه  على  ليوزعه  بحرية  املجلس 

بصرف  مناسبة.  يراها  التي  بالنسب 

السفر  نفقات  سداد  عن  النظر 

الشركة  لصالح  املتكبدة  لالسفر 

مجلس  من  مسبق  قرار  على  لبناًء 

مجلس  ألعضاء  يجوز  ال   ، اإلدارة 

اإلدارة ، بهذه الصفة ، تلقي أي أجر 

آخر من الشركة..
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم لتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 1501.

294I

Global Infobel

STE READINES NUTRITION
مجموعة حات النفع االقتصادي

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

  STE READINES NUTRITION

مجموعة حات النفع االقتصادي

لعنوان مقرها اإلجتماعي تيليال 562 

اكادير حي تيليال تيكيوين  اكادير  

80000 اكادير  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46083

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تيليال 562 اكادير حي تيليال تيكيوين  
إلى   « املغرب  اكادير    80000 اكادير  
تجزئة   سفير  اقامة   3 طابق   6 »رقم 
ل  االلل  الحسن  شارع   FO862 رقم 
خالد بن لواليد اكادير  اكادير  8000 

اكادير   املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 2203.

295I

PREMIUM FINANCE

NOMADEMOI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NOMADEMOI شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 7 الطابق 2 عمارة 2 شارع 

زالية النقيب  لوفي لفركل - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOMADEMOI

اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السياحية ل اإلقامة قصيرة األجل .

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   2 عمارة   2 الطابق   7 رقم 
 40000  - لفركل  لوفي  النقيب   زالية 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   49   : اخويا  دالد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة سلوبانيكس فانيسا :  51 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  اخويا  دالد  السيد 
 47900 موالي رشيد تاكونيت زاكورة 

زاكورة املغرب.
فانيسا  سلوبانيكس  السيدة 
ادللف طورك  191 شارع  عنوانه)ا(  
59700 مارك الن بارلل 59700 ليل 

فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  اخويا  دالد  السيد 
 47900 موالي رشيد تاكونيت زاكورة 

زاكورة املغرب
فانيسا  سلوبانيكس  السيدة 
ادللف طورك  191 شارع  عنوانه)ا(  
59700 مارك الن بارلل 59700 ليل 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125612.
296I

FIDUCIAIRE AL QODS

AWMA TENE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

AWMA TENE شركة حات 
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املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق األلل دلار بن لعريف ألالد 
مبارك - 23000 بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3379
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   1.500.000«
 2.020.000« إلى  درهم«   520.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم 733.
297I

LEADING PARTNERS

Cinq carats bio
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LEADING PARTNERS
 210BD Abdelmoumen
 Résidence les jardins

 Abdelmoumen immeuble
 G2 N 7 Casablanca ، 20340،

Casablanca Maroc
Cinq carats bio شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 
رقم 20ـــ الدار البيضاء - 20340 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Cinq  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.carats bio
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  الصناعية  ل  التجارية  العمليات 

الزراعية للخدمة املدنية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سمية 
رقم 20ـــ الدار البيضاء - 20340 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : الجراري  سلوى  السيدة 
حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .

 DAHLIAS HOLDING الشركة 
 30.000 بقيمة  حصة   SARL :  300

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة سلوى الجراري عنوانه)ا(           
يسرى  إقامة  كاليفورنيا  جنان 
 04 طابق   11 شقة   15 امرلد  عمارة 
الدار   20000 البيضاء   الشق  عين 

البيضاء املغرب.
 DAHLIAS HOLDING الشركة 
البيضاء  الدار  عنوانه)ا(   SARL

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة سلوى الجراري عنوانه)ا(           
يسرى  إقامة  كاليفورنيا  جنان 
 04 طابق   11 شقة   15 امرلد  عمارة 
الدار   20000 البيضاء   الشق  عين 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
298I

T.M.T DETERGENTS SARL AU

 T.M.T DETERGENTS SARL
AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

T.M.T DETERGENTS SARL AU
ياسمينة 5 قيسارية الدباغ الطابق 

االلل املحل رقم 68 ، 90080، 
طنجة املغرب

 T.M.T DETERGENTS SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املجد رقم 126  - 90080 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74243
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم  تحويل    2020 يناير   18 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 90080  -   126 رقم  املجد  »تجزئة 
 5 »ياسمينة  إلى  املغرب«  طنجة 
املحل  االلل  الطابق  الدباغ  قيسارية 

رقم 68  - 90080 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244058.
299I

FISCALITY CONSULTING CENTER

HIMOUD DISTRIBUTION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 HIMOUD DISTRIBUTION

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 
سريا، عمارة C ، متجر رقم 5 ، 
محاميد 9 ، مراكش - 40000  

مراكش  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61709

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»500.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أل  أرباح  أل  احتياطي  إدماج    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125473.

300I

VUE D’EXPERTS

ART GLASS TECHNOLOGIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ART GLASS TECHNOLOGIE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  ٬ زنقة 
أحمد املجاطي ، إقامة أللب الطابق 

األلل رقم 8 املعاريف  - 30300  
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.381155

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   1.600.000,00«
إلى  درهم«   1.000.000,00« من 
  : طريق  عن  درهم«   2.600.000,00«

تقديم حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785187.

301I
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RIAD CONSULTANT

ZIN.3T(SARL-AU(0شرك
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة ZIN.3T SARL-AU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 

باملقرعمارة 59 الطابق االلل املكتب 
01 زنقة تامسنا لفاق خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ZIN.3T SARL-AU
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
-بيع ل شراء املمتلكات املنقولة

-التفالض.
موطن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
59 الطابق االلل املكتب  باملقرعمارة 
 - خريبكة  لفاق  تامسنا  زنقة   01

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : احمد  الزيراني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  الزيراني  السيد 
املسيرة  لارقزيز  زنقة   1 بلوك   80

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  الزيراني  السيد 
املسيرة  لارقزيز  زنقة   1 بلوك   80

خريبكة 25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 19 فبراير 

2021 تحت رقم 83.
302I

prensacom

GRAN VIA STYLE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

GRAN VIA STYLE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية  الطابق  3  رقم 20  - 
9000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GRAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.VIA STYLE

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس الجاهزة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -   20 رقم    3 الطابق   السعودية  

9000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عسالي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : عسالي  حمزة  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عسالي  حمزة  السيد 
 90000  27 رقم  الزرقطوني  زنقة  

طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عسالي  حمزة  السيد 
 90000  27 رقم  الزرقطوني  زنقة  

طنجة طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243871.
303I

LE PREMIER CONSEIL

 INTERNATIONAL
CONNECTIONS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 INTERNATIONAL

CONNECTIONS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 

ميمون رقم 145 درب سيدي مبارك 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   05 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 INTERNATIONAL الشريك الوحيد
رأسمالها  مبلغ    CONNECTIONS
مقرها  لعنوان  درهم   10.000
 145 رقم  ميمون  سيدي  اإلجتماعي 
درب سيدي مبارك مراكش - 40000 
*تراجع   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

العائدات لاملنافسة.
سيدي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
145 درب سيدي مبارك  ميمون رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( ميشيل  موريس هوج ل 
املغرب كمصفي   .  . بلجيكا  عنوانه)ا( 

)ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 
سيدي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
145 درب سيدي مبارك  ميمون رقم 

مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 124962.
304I

اتمانية الزيتون

S(A MARKET
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 40000، مراكش ا
S2A MARKET شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : املسيرة 2 
رقم 276 حرف ا  - 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.84393

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 ماي   27 في  املؤرخ 
حات  شركة   S2A MARKET حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي املسيرة 2 رقم 276 حرف ا  
- 40000 مراكش املغرب نتيجة لحل 

الشركة .
ل عين:

ل  علي   ايت  سفيان    السيد)ة( 
عنوانه)ا( املسيرة 2 رقم 276 حرف ا  
)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 2 املسيرة  لفي   2021 ماي   26 بتاريخ 
40000 مراكش    - ا   حرف   276 رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125386.
305I

MANAGEX

STE T.H.N.I ORIENTAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
STE T.H.N.I ORIENTAL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
زنقة لندن حي الليمون  - 63300 

بركان  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.T.H.N.I ORIENTAL
التطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
 22 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 63300  - الليمون   حي  لندن  زنقة 

بركان  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 950   : طارق  االحمادي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة كريمي هاجر  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد االحمادي طارق عنوانه)ا( 
الليمون   حي  لندن  زنقة   22 رقم 

63300 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  هاجر   كريمي  السيدة 
حي  الوليد  ابن  خالد  زنقة   35 رقم 

بوكراع  63300 بركان  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد االحمادي طارق عنوانه)ا( 
الليمون   حي  لندن  زنقة   22 رقم 

63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 351/2021.
306I

شركة فيدابكو ش.م.م

ف1لد)بسرتنر
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

فيلد بارتنر شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الخيزلران 2 عمارة ز الطابق األر�ضي 

- 12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيلد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بارتنر.
-1 مكتب   : غرض الشركة بإيجاز 
 2- لاألبحاث  التحقيق  الدراسات، 

مقالل في األشغال املختلفة ألالبناء.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الخيزلران 2 عمارة ز الطابق األر�ضي 

- 12000 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد سكوري :  550 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
450 حصة    : السيد محمد رزين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سكوري  خالد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

فيال رقم 6 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  رزين   محمد  السيد 
حي الوفاء عمارة س رقم 4 الطائرات 

10000 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سكوري  خالد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين 

فيال رقم 6 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1356.

307I

DEKAPANNEAU

دوكس)بسن2
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEKAPANNEAU
دلار الكبير جماعة الݣفيفات ، 

83350، الالد تايمة املغرب
ديكا بانو شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الكبير 
جماعة الݣفيفات - 83350 الالد 

تايمة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ديكا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بانو.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء الخاصة.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 83350  - الݣفيفات  جماعة  الكبير 

الالد تايمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كمال  العطواني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كمال  العطواني  السيد 
دلار الكبير جماعة الݣفيفات 83350 

الالد تايمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  كمال  العطواني  السيد 
دلار الكبير جماعة الݣفيفات 83350 

الالد تايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بتارلدانت   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 959.

308I

Consultation internationale  6870  

HALOSIS ADVISORS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  Consultation internationale
6870

شارع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب
HALOSIS ADVISORS  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 يناير الطابق 1 شقة رقم 169  - 

20100 الدار البيصاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HALOSIS ADVISORS
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة  
ل  املعلومات  تكنولوجيا  تسيير  في 

التحويل الرقمي .
عنوان املقر االجتماعي : 75 شارع 
11 يناير الطابق 1 شقة رقم 169  - 

20100 الدار البيصاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الرحمان  عبد  مونير  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  مونير  السيد 
ابن  الالد   54 رقم  فيال  عنوانه)ا( 
 12300 بوسكورة  عمورملصالحة 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  مونير  السيد 
ابن  الالد   54 رقم  فيال  عنوانه)ا( 
 12300 بوسكورة  عمورملصالحة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781834.
309I

CABINET RAMI EXPERTISE

AOUFOUS ENERGY
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
AOUFOUS ENERGY شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 
36 تجزئة العنبرة س 3 طريق عين 
السمن فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUFOUS ENERGY
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيب الكهربائي
مقالل أعمال أل إنشاءات متنوعة.

 8 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق   3 س  العنبرة  تجزئة   36 زنقة 
فاس   30000  - فاس  السمن  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  اسماعيل التهامي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
التهامي   اسماعيل  السيد  
تجزئة   36 زنقة   8 رقم  عنوانه)ا( 
العنبرة س 3 طريق عين السمن فاس 

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
التهامي   اسماعيل  السيد  
تجزئة   36 زنقة   8 رقم  عنوانه)ا( 
العنبرة س 3 طريق عين السمن فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3198.
310I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

BOUZID TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
BOUZID TRAVAUX شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 233 
بلوك أ حي زلاغة العليا  - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29163

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   03 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 BOUZID الوحيد  الشريك  حات 
TRAVAUX  مبلغ رأسمالها 100.000 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 - العليا   زلاغة  حي  أ  بلوك   233 رقم 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : أزمة 

القطاع.
ل حدد مقر التصفية ب رقم 233 
 30000  - العليا   زلاغة  حي  أ  بلوك 

فاس املغرب. 
ل عين:

ل  بوزيد  ادريس   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 233 بلوك أ حي زلاغة 
العليا  30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3113/021.
311I

EXPERAMA

 ETABLISSEMENT G
RICHARD

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

EXPERAMA
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3 زنقة اركشون شارع املقالمة زالية 
141 إقامة كنزة الطابق االلل -الدار 
البيضاء- ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب
  ETABLISSEMENT G RICHARD

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 
بيتون -الدار البيضاء- - 20250 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28035

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
بوقاع 88 حصة اجتماعية من أصل 
176 حصة لفائدة  السيد )ة( ادريس 

بوقاع بتاريخ 03 يونيو 2021.
الرزاق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
بوقاع 88 حصة اجتماعية من أصل 
176 حصة لفائدة  السيد )ة( الغالي 

بوقاع بتاريخ 03 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785149.

312I

FIDORO MULTI-SERVICES

TRADAGAV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
TRADAGAV شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل، رقم 44، الداخلة. 
- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADAGAV
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة،  أشغال  البناء،  أشغال 

تجارة عامة، استيراد لتصدير..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الداخلة.   ،44 موالي اسماعيل، رقم 

- 73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عبدالي  محسن  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محسن عبدالي عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20500  الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محسن عبدالي عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20500  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1162.
313I

MLM FINANCE

CALL MILLENIUM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

CALL MILLENIUM شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
2 الطابق االلل عمارة برعام شارع 
محمد البقال رقم 17 السماللية 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CALL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILLENIUM
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
شارع  برعام  عمارة  االلل  الطابق   2
السماللية   17 رقم  البقال  محمد 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بكري محمد  :  320 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بكري رشيد  :  340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بكري ياسين :  340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد بكري محمد  عنوانه)ا( 35 
 40000 مبرلكة   القيرلاني  تجزئة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(   ياسين  بكري  السيد 
 35 رقم  املسجد  زنقة  مبرلكة  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(   رشيد   بكري  السيد 

 35 رقم  املسجد  زنقة  مبرلكة  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   ياسين  بكري  السيد 

 35 رقم  املسجد  زنقة  مبرلكة  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125218.

314I

FIDORO MULTI-SERVICES

 GLOBAL SUD

DISTRIBUTION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 GLOBAL SUD DISTRIBUTION

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

التيرس، رقم 2، الداخلة. - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL SUD DISTRIBUTION
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استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  جميع  لتوزيع  لتصدير 
خدمات  عامة،  تجارة  الغذائية، 

مختلفة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  - الداخلة.   ،2 رقم  التيرس، 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : بلعربي  توفيق  مخمد  السيد 
درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بلعربي  توفيق  مخمد  السيد 
طنجة   90080 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بلعربي  توفيق  مخمد  السيد 
طنجة   90080 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 11161.
315I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LX INOX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

LX INOX شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOX

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنشطة النجارة من الصلب لالفوالح 

تصنيع  سيما  لال   ، للصدأ  املقالم 

ملحقات  جميع  لتركيب  لتسويق 

البناء: األبواب ، لالنوافذ ، لالستائر 

، إلخ. ؛ .

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخالق  عبد  زنقة  الوالء  شارع   46

الداخلة   73000  - الداخلة  طوريس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حوري  بنيونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حوري  بنيونس  السيد 

لجدة 60000 لجدة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حوري  بنيونس  السيد 

لجدة 60000 لجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 803.

316I

LE PREMIER CONSEIL

TRAVEL CUSTOMERS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM
 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

TRAVEL CUSTOMERS شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
الطابق االلل عمارة إليت 212 شارع 

محمد الخامس  - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVEL CUSTOMERS
*مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل السياحي.
 23 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق االلل عمارة إليت 212 شارع 
مراكش   40000  - الخامس   محمد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500   : لعسين   زايد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500   : لعسين  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعسين   زايد  السيد 
 733 هللا  معطى  تجزئة  اسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  لعسين  يوسف  السيد 
مراكش  اسيل  حي  اسيل  مدرسة 

40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لعسين   زايد  السيد 
 733 هللا  معطى  تجزئة  اسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125452.
317I

YOUNESS BENMOUSSA

STE FUNGILAND
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400
STE FUNGILAND  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
 DR لعنوان مقرها اإلجتماعي

 ELFOUKRA AL FAHLIYINE CR
 BIR TALEB SIDI KACEM  - 16000

.SIDI KACEM  MAROC
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28607

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   24 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

البكري ياسين  كمسير لحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 345.
318I

SAMIR FIDUCIAIRE

AMEUBLEMENT HIBA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
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AMEUBLEMENT HIBA  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
144، رقم 1، شارع الجيش امللكي، 

االسماعيلية 1، م.ج - 50050 
مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41711
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

السعدالي هشام  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3252.
319I

LE PREMIER CONSEIL

EFM DE BAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
EFM DE BAT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

املزدلفة عمارة سامي الطابق الرابع 
رقم 17  الرليدات - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74255

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
 EFM شركة حات املسؤللية املحدلدة
 20.000 رأسمالها  مبلغ    DE BAT
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرابع  الطابق  سامي  عمارة  املزدلفة 
40000 مراكش  17  الرليدات -  رقم 
لتراجع  املنافسة   : ل  نتيجة  املغرب 

العائدات.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الرابع  الطابق  سامي  عمارة  املزدلفة 
40000 مراكش  17  الرليدات -  رقم 

املغرب. 
ل عين:

ل  االفغاني  محمد    السيد)ة( 
طريق   10 كلومتر  نور  فال  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش  الريكا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125526.

320I

شركة فيدابكو ش.م.م

  ز د
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

الزاد  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الخيزلران 2 العمارة ز الطابق 
األر�ضي - 12000 تمارة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133641
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الزاد .
غرض الشركة بإيجاز : -1التجارة  

-2 البقالة بالتقسيط.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخيزلران 2 العمارة ز الطابق األر�ضي 

- 12000 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالرحمان خبان  :  490 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

510 حصة    : السيد محمد رزين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

خبان   عبدالرحمان  السيد 

 17 رقم  شقة  س2  عمارة  عنوانه)ا( 

 10000 املنصور   يعقوب  املنزه  حي 

الرباط املغرب.

حي  عنوانه)ا(  رزين  محمد  السيد 

الطائرات    4 رقم  س  عمارة  الوفاء 

10000 الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  رزين  محمد  السيد 

الطائرات    4 رقم  س  عمارة  الوفاء 

10000 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1431.

321I

NCG EXPERTISE

 EXPERIENCE HOSPITALITY
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EXPERIENCE HOSPITALITY

SARL  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
منصور اليعقوب التقاء شارع 

يعقوب املنصور ل خالد بن الوليد 
عمارة  س  شقة 10 كليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116527
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EXPERIENCE HOSPITALITY

. SARL
دارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أل  التجارية  الخدمات  عمليات 
أل  املدنية  الزراعية  أل  الصناعية 

العسكرية )رلاد األعمال(
صاحب   ، الفنية  العرلض   -

املهرجانات الفنية.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  التقاء  اليعقوب  منصور 
الوليد  بن  خالد  ل  املنصور  يعقوب 
 40000  - كليز   10 شقة  س   عمارة  

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد جواد متقان  :  340 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : العلوي  محمدي  هشام  السيد 
330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   330   : رشيد  غسان  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
متقان   جواد  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 33 زنقة االمام االلو�ضي ط 
2 ش3 بوركون الدار البيضاء  . الدار 

البيضاء املغرب.
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العلوي  محمدي  هشام  السيد 

عنوانه)ا( أم القيوين ص ب 360710 

االمارات   . املتحدة   العربية  االمارات 

العربية  االمارات  املتحدة   العربية 

املتحدة .

 4 عنوانه)ا(  رشيد  غسان  السيد 

عمارة اليمامة حي النهضة 2 الرباط . 

الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

متقان  جواد  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 33 زنقة االمام االلو�ضي ط 

2 ش3 بوركون الدار البيضاء  . الدار 

البيضاء املغرب

العلوي  محمدي  هشام  السيد 

ب  ص  القيوين  أم  عنوانه)ا( 

املتحدة   العربية  االمارات   360710

االمارات  املتحدة   العربية  االمارات   .

العربية املتحدة 

 4 عنوانه)ا(  رشيد  غسان  السيد 

عمارة اليمامة حي النهضة 2 الرباط . 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125559.

322I  

موثق

MEDIANE BEACH PROMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

موثق

147، شارع محمد الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

  MEDIANE BEACH PROMO

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي باب 

العقلة، قيسارية فينيسيا، رقم 

2، تطوان. باب العقلة، قيسارية 

فينيسيا، رقم 2، تطوان. 93000 

تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6373

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الهناتي  )ة( محمد   السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   150
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
رشيدة املرابط بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   25 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2134.
323I

ANATOLIA CONSULTING

ANATOLIA CONSULTING 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ANATOLIA CONSULTING
03 زنقة أيت ألريرشارع موالي 

يوسف ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

  ANATOLIA CONSULTING 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
أيت ألريرشارع موالي يوسف - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ANATOLIA CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية،
في  لالدعم  اإلستشارة  تقديم 

مجال السياحة العالجية ؛
أنواع  جميع  لتصدير  استيراد 
أل  البضائع  أل  املنتجات  أل  السلع 

الحلول أل الخدمات ؛

لسمسرة  لتدالل  لبيع  شراء 

جميع  لتوزيع  لتسويق  لتمثيل 

األشياء لاملنتجات لاملواد لالسلع ،

نصائح التدالل لالتوزيع ؛ لجميع 

الخدمات حات الصلة الناتجة عنها ،

أل  لالبيع  الشراء  عمليات  جميع 

الوطنية لالدللية لاالستيراد  التجارة 

املنتجات  لجميع  لالتوزيع  لالتصدير 

لالسلع غير املحظورة ،

املشاركة املباشرة أل غير املباشرة 

شركة  أل  أعمال  أل  عمليات  أي  في 

باألنشطة  خاص  بشكل  تتعلق  قد 

املحددة أعاله

املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل 

لاملالية  لالتجارية  الصناعية 

تتعلق  قد  التي   ، لالعقارية  لاملنقولة 

بهدف  مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 

مرتبط  أل  مشابه  �ضيء  لأي  الشركة 

قد يعزز توسيعه أل تطويره..
03 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - يوسف  موالي  ألريرشارع  أيت 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   450   : قدير  أكان  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 450   : شيشك  صبري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : أطهان  دميركان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد أكان قدير عنوانه)ا( إقامة 

66 ،شارع  7 شقة  إكسلونس ،طابق 

 20000 س.  ص  الخامس  محمد 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  شيشك  صبري  السيد 

إسطنبول 34000 إسطنبول تركيا.

عنوانه)ا(  أطهان  دميركان  السيد 

إسطنبول 34000 إسطنبول تركيا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد أكان قدير عنوانه)ا( إقامة 
66 ،شارع  7 شقة  إكسلونس ،طابق 
 20000 س.  ص  الخامس  محمد 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا(  شيشك  صبري  السيد 

إسطنبول 34000 إسطنبول تركيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784414.
325I

IMP SAHARA

NICOMAT IMPACT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
NICOMAT IMPACT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك C  رقم 707 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NICOMAT IMPACT
-التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  املعلوماتية  االدلات  ل  فاملعدات 

املكتبية لالدارات
-الطباعة بجميع انواعها

-االشهار ل التنشيط.
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مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  707 رقم    C بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هنية  مكالي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هنية  مكالي  السيدة 
حي الدالية رقم 603   15400 تيفلت 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هنية  مكالي  السيدة 
حي الدالية رقم 603  15400 تيفلت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1960/2021.
326I

FISCALITY CONSULTING CENTER

LAHMAMI INGENIERIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
LAHMAMI INGENIERIE شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة 
رقم 18 ، العمارة D ، إقامة باب 

مسيمرير العزلزية مراكش - 40000 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26349

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   27 في  املؤرخ 
شركة   LAHMAMI INGENIERIE
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 300.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
باب  إقامة   ،  D العمارة   ،  18 رقم 
مسيمرير العزلزية مراكش - 40000 
ألسباب  نتيجة  املغرب  مراكش 

خاصة.
ل عين:

ل  لحمامي  توفيق    السيد)ة(  
عنوانه)ا( آسيف س رقم 42 مراكش 
)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  شقة  لفي   2021 ماي   27 بتاريخ 
18 ، العمارة D ، إقامة باب مسيمرير 
مراكش   40000  - مراكش  العزلزية 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125474.
327I

RA CONSULTING

STE JOSAFEME
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
STE JOSAFEME شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
162 تجزئة فرح بول بنسودة فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   04

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JOSAFEME

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 162 

تجزئة فرح بول بنسودة فاس 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسن قوار :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد حسن قوار عنوانه)ا( 126 

 30000 فاس  املسيرة  الفرح  تجزئة 

فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد حسن قوار عنوانه)ا( 126 

 30000 فاس  املسيرة  الفرح  تجزئة 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3230.

328I

SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA

STE PATISSRIE ESPAGNA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

SOCIETE PATISSERIE ESPAGNA

18 زنقة اإلمام الغزالي ، 60000، 

لجدة املغرب

STE PATISSRIE ESPAGNA شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
إمام غزالي رقم18 - 60000 لجدة  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.17267

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 شتنبر   12 في  املؤرخ 
 STE PATISSRIE ESPAGNA حل 
شركة حات املسؤللية املحدلدة مبلغ 
رأسمالها 400.000,00 درهم لعنوان 
غزالي  إمام  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
رقم18 - 60000 لجدة  املغرب نتيجة 

لتوقيف النشاط.
ل عين:

ل  الحموتي  محمد    السيد)ة( 
اإلسراء  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
رقم6 60000 لجدة  املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 01 يونيو 2021 لفي شارع إمام 
غزالي رقم18 - 60000 لجدة  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2416.
329I

COFISCOM

BELAZ TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

BELAZ TRAVAUX شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي 164 
تجزئة باب املدينة  - 63300 بركان 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7297

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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أشغال  أل  البناء  أشغال  -مقالل 
مختلفة.

-مقالل أشغال الغابات.
-مقالل أشغال البستنة ل األمن ل 

الحراسة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 340/2021.
330I

ste al moustakbal conseil

 MOUNTASSIR GLOBAL
IMPORT

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 MOUNTASSIR GLOBAL
IMPORT  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 9999 
 DWAR OULAD BOUABID

GOUAZ R/D RDC  فاس 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOUNTASSIR GLOBAL  :

. IMPORT
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة غير املتخصصة
استيراد ل تصدير

توزيع املنتجات املختلفة.

 9999  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 DWAR OULAD BOUABID
 30000 فاس    GOUAZ R/D RDC

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد منتصر بوشنفاتي :  1.000 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بوشنفاتي  منتصر  السيد 
 16 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس    1 الزهور  منصور  باب  زنقة 

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بوشنفاتي  منتصر  السيد 
 16 هللا  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
فاس    1 الزهور  منصور  باب  زنقة 

30000 فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3165.
332I

GLOFID

 OMNIA SCHOOLOF
 BUSINESS AND

 TECHNOLOGIES PRIVE
 SARL par abréviation de

OSBT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 OMNIA SCHOOLOF BUSINESS
 AND TECHNOLOGIES PRIVE

  SARL par abréviation de OSBT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزأة 
حاج فاتح ر202  االلفة  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.464539

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   21 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( حريك 

محمد  كمسير لحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785577.
333I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

SAGITTAIRE NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زالية شارع 
طانطان لشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
SAGITTAIRE NEGOCE  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
 53ET 54 لعنوان مقرها اإلجتماعي
 AVENUE ALKRIRIYA RUE 122 -

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117907
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAGITTAIRE NEGOCE
بإيجاز  الشركة  غرض 
 IMPORT,EXPORT,  :
 ACHAT ET VENTE DES
 PRODUITS, FOURNITURES
 , QUINCAILLERIES ET

 ACCESSOIRISES POUR
.. L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT

 53ET 54 : عنوان املقر االجتماعي
 AVENUE ALKRIRIYA RUE 122 -

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : محمد  اطريبق  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 200   : سكينة  اليازجي  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 200  : محمد  اطريبق  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.
 200  : سكينة  اليازجي  السيدة 

بقيمة 1.000 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  اطريبق  السيد 
اقامة رياض االلفة مج 26 مدخل 14 
البيضاء  االلفة   20000   164 شقة 

املغرب.
السيدة اليازجي سكينة عنوانه)ا( 
 15 شارع الشيخ العربي العلوي زنقة 

رقم 3 93000 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  اطريبق  السيد 
اقامة رياض االلفة مج 26 مدخل 14 
البيضاء  االلفة   20000  164 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243950.
334I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م. حات الشريك 

الوحيد

 GROUPE HACHIMI
INVESTE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م. 
حات الشريك الوحيد
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20 شارع املتنبي الطابق االلل بني 
مالل 20 شارع املتنبي الطتبق االلل 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
 GROUPE HACHIMI INVESTE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاء 
بلوك 4 الرقم 8، بني مالل. - 23000 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE HACHIMI INVESTE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوظفين.
عنوان املقر االجتماعي : حي الوفاء 
بلوك 4 الرقم 8، بني مالل. - 23000 

بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الهاشمي  مراد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهاشمي  مراد  السيد 
8 بني مالل  4 الرقم  حي الوفاء بلوك 

23000 بني مالل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهاشمي  مراد  السيد 
8 بني مالل  4 الرقم  حي الوفاء بلوك 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 740.

335I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

ALMEJA

إعالن متعدد القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

ALMEJA »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 10، شارع 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.465609

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  يحيى  عبابو  السيد  استقالة 

مهامه كمسير

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

كمسير  فؤاد  زيدلني  السيد  تعيين 

جديد

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املعدل  األسا�ضي  النظام  اعتماد   .3

للشركة.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الشكليات لالصالحيات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785348.

336I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BELLE ESCALE
إعالن متعدد القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
BELLE ESCALE »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الدرفوفي رقم 178، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 14. - - لجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص السيد محمد توزيني 

لصالح السيد جمال اقوضاض،
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  محمد  توزيني  السيد  استقالة 

منصب  مسير ل تبرئة حمته ،
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد جمال اقوضاض 
الشركة   للشركة يسير  ملنصب مسير 

ملدة  غير محدلدة ، 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني للشركة كمايلي 
: من : شركة حات مسؤللية محدلدة. 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة   : إلى 

بشريك لحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

بشريك لحيد
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

100000 لصالح جمال أقوضاض
على  ينص  الذي   :18 رقم  بند 
مايلي: السيد جمال اقوضاض مسير 

لحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2270.
338I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

EL YOUMN IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

EL YOUMN IMMO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  شقة 
رقم 402 ، الطابق الرابع عمارة 10 
اليمن 2 ، الطريق الوطني رقم 01 

شارع سوق خميس تيكوين اكادير - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUMN IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شقة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 10 عمارة  الرابع  الطابق   ،  402 رقم 
 01 رقم  الوطني  الطريق   ،  2 اليمن 
 - اكادير  تيكوين  خميس  سوق  شارع 

80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : حم  نجاة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 180   : صبري  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 180   : صبري  عبداالله  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عي�ضى صبري :  180 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة مرلى صبري :  180 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 180   : صبري  صفاء  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة نجاة حم عنوانه)ا( بلوك 
ه رقم 174 حي الهدى اكادير 80000 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  صبري  سليمان  السيد 
رقم  اش  بلوك  كنون  هللا  عبد  شارع 
174 حي الهدى اكادير 80000 اكادير 

املغرب.
السيد عبداالله صبري عنوانه)ا( 
اكادير  مارينا   5 شقة   42 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  صبري  عي�ضى  السيد 
اكادير  مارينا   5 شقة   42 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  صبري  مرلى  السيدة 
اكادير  مارينا   5 شقة   42 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  صبري  صفاء  السيدة 
اكادير  مارينا   5 شقة   42 عمارة 

80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  معقيلي  نبيلة  السيدة 
اكادير  مارينا   5 شقة   42 عمارة 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100569.
339I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FES ISTITMAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

FES ISTITMAR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 9 

تجزئة دليلة ج الضحى إقامة أ88 

الطابق الثاني الشقة 9 - 30000 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42947

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

حات  شركة   FES ISTITMAR حل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

أ88  إقامة  الضحى  ج  دليلة  تجزئة   9

 30000  -  9 الشقة  الثاني  الطابق 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الغرض اإلجتماعي.

ل عين:

ل  شهم  يوسف    السيد)ة( 

ميكوا  لاد  حي   6 شارع   13 عنوانه)ا( 

املغرب  فاس   30000 فاس  لاد 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 9 رقم  لفي   2021 يونيو   16 بتاريخ 

أ88  إقامة  الضحى  ج  دليلة  تجزئة 

 30000  -  9 الشقة  الثاني  الطابق 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3255/2021.

340I

ادرامو

E-MATREX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادرامو
الشقة رقم1 اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
E-MATREX شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة8  

الشقة8  الطابق4 املنظر الجميل 3 - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.E-MATREX
انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطبيقات لتصميم املواقع.
عنوان املقر االجتماعي : العمارة8  
الشقة8  الطابق4 املنظر الجميل 3 - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
يوسف  الطاهر  ايت  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
يوسف  الطاهر  ايت  السيد 
 50000  04 مرجان    316 عنوانه)ا(  

مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
يوسف  الطاهر  ايت  السيد 
 50000   04 مرجان   316 عنوانه)ا(  

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3165.
341I

مكتب السيد الحسني يوسف

TIGMI DEVELOPPEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

مكتب السيد الحسني يوسف
مكتب رقم EB 407 الطابق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكادير باي فونتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب
  TIGMI DEVELOPPEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

 N°70 لعنوان مقرها اإلجتماعي
 IMM YASMINE BLOC A

 5EME ETAGE ANGLE AV AL
 MOUKAWAMA ET AV KADI

 AYAD  - 80000 AGADIR
.MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100931.
344I

LE PREMIER CONSEIL

 MARRAKECH FOOD
TOURS

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،
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40000، MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH FOOD TOURS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 322 

الطابق الثالث سعادة 4 حرف »ب« 

ملحاميد  - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 08 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»322 الطابق الثالث سعادة 4 حرف 

مراكش   40000  - ملحاميد   »ب« 
املغرب« إلى »ملحاميد اغلي 7 رقم 30 

مكرر  - 40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125663.

345I

FIGENOR

MOTA(BRIQ-SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

MOTA BRIQ-SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 

منصور ط.ر 27  كلم 21 - زايو  - 

62900 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BRIQ-SARL
مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطوب )الياجور(.
عنوان املقر االجتماعي : دلار الالد 
 - زايو    -  21 كلم    27 ط.ر  منصور 

62900 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.800.000 درهم، مقسم كالتالي:
 15.640   : الصالحي  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد جمال الصالحي :  15.640 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : الصالحي  مصطفى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   12.240

للحصة .
الصالحي  عبدالصمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   12.240   :

للحصة .
 12.240   : السيد رشيد الصالحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد علي الصالحي عنوانه)ا( حي 
الناظور   62020  11 رقم   2 عاريض 

املغرب.
عنوانه)ا(  الصالحي  جمال  السيد 
 62020  06 رقم   100 عاريض  حي 

الناظور املغرب.
الصالحي  مصطفى  السيد 
 11 رقم   2 عاريض  حي  عنوانه)ا( 

62020 الناظور املغرب.
الصالحي  عبدالصمد  السيد 
 11 رقم   2 عاريض  حي  عنوانه)ا( 

62020 الناضور املغرب.
عنوانه)ا(  الصالحي  رشيد  السيد 
 62020  11 رقم   2 عاريض  حي 

الناضور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد علي الصالحي عنوانه)ا( حي 
الناظور   62020  11 رقم   2 عاريض 

املغرب

عنوانه)ا(  الصالحي  جمال  السيد 
 62020  6 رقم   100 عاريض  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1774.
346I

برلفكس

FOURAGE SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

برلفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

لجدة ، 60000، لجدة املغرب
FOURAGE SERVICES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 
يحي لجدة  - 60000 لجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28715
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
حات  شركة   FOURAGE SERVICES
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
رقم  الشرق  احياء  تجزئة  اإلجتماعي 
 - لجدة   يحي  سيدي  طريق   418
لتجزئة  نتيجة  املغرب  لجدة   60000
احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 

يحي لجدة .
ل عين:

ل  دالدي  خليد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( دلار البرارشة جماعة اهل 
انكاد  60000 لجدة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  لفي   2021 يونيو   01 بتاريخ 
احياء الشرق رقم 418 طريق سيدي 

يحي لجدة  - 60000 لجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2273.
347I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BELIZE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

BELIZE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : فاس 

شارع عالل بن عبد هللا تجزئة 

السميلي القطعة 14 رقم 1 دار 

الضبيبغ  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22979

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   12 في  املؤرخ 

املسؤللية  حات  شركة   BELIZE حل 

 300.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  فاس 
رقم   14 القطعة  السميلي  تجزئة 

فاس   30000  - الضبيبغ   دار   1

الغرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

اإلجتماعي .

ل عين:

ل  التازي  توفيق   السيد)ة( 
هللا  عبد  شارع   45 رقم  عنوانه)ا( 

فضلي الشقة 8 الطابق التاني إقامة  

فاس   30000 بورمانة  بوستان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

فاس  لفي   2020 دجنبر   12 بتاريخ 

تجزئة  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
دار   1 رقم   14 القطعة  السميلي 

الضبيبغ  - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3256/2021.

348I
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aice compta

 AZZAOUIA RESORT
DEVELOPPEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 AZZAOUIA RESORT

DEVELOPPEMENT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 128 شارع 
العرعار الطابق 2 مكتب رقم 6  - 

20370 البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

474941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   14
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AZZAOUIA RESORT  :

.DEVELOPPEMENT
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجوالت السياحية.
 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مكتب   2 الطابق  العرعار  شارع 

6  - 20370 البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الورديغي   هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الورديغي   يقين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة هاجر الورديغي  عنوانه)ا( 
الصخيرات  الخير  تجزئة  ج   8 رقم 

الشاطئ 12050 البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  الورديغي   يقين  السيد 
الخير  تجزئة  ج  عمارة   8 رقم 
الصخيرات الشاطئ 12050 البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة هاجر الورديغي عنوانه)ا( 
الصخيرات  الخير  تجزئة  ج   8 رقم 

الشاطئ 12050 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 748757.
350I

Cap Conseils

 FIDUCIAIRE SQUALLI
 YOUSSEF par abréviation »

» FIDUSCA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

 FIDUCIAIRE SQUALLI YOUSSEF
  » par abréviation » FIDUSCA
شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 383  مكرر 

شارع محمد الخامس  - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20821
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 FIDUCIAIRE SQUALLI YOUSSEF
   »  par abréviation » FIDUSCA
لعنوان  درهم   2.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع  مكرر    383 اإلجتماعي  مقرها 
الدار   20000  - الخامس   محمد 
تأخذ   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
علًما  العادية  غير  العامة  الجمعية 
الشركة  حل  لتقرر  الشركة  بوضع 
النظام  من   40 للمادة  لفًقا   ، مبكًرا 

األسا�ضي.

ل حدد مقر التصفية ب 10 شارع 

 -    5 الشقة  الثالث  الطابق  الحرية 

20000 الدار البيضاء  املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( صقلي حسيني   يوسف 

 20000 أنجاد   إقامة  عنوانه)ا(  ل 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الثالث  الطابق  الحرية  شارع   10  :

الشقة 5 الدار اليضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781316.

351I

FIDUCIAIRE AL QODS

QIRROU CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

QIRROU CAR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني عمارة 66 الطابق 

األلل رقم 16 - 23000 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QIRROU CAR
 Location : غرض الشركة بإيجاز

.de véhicules sans chauffeur
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   66 عمارة  الثاني  الحسن 
مالل  بني   23000  -  16 رقم  األلل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يونس قيرل :  5.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قيرل  يونس  السيد 
 10 بلوك   2 الحسنية  القدس  شارع 

رقم 4 23000 بني مالل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قيرل  يونس  السيد 
 10 بلوك   2 الحسنية  القدس  شارع 

رقم 4 23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 737.

352I

LE PREMIER CONSEIL

 INTERNATIONAL
CONNECTIONS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
INTERNATIONAL
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CONNECTIONS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : سيدي 

ميمون رقم 145 درب سيدي مبارك 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77151
الشريك  قرار  بمقت�ضى 
 2021 ماي   18 في  املؤرخ  الوحيد 
 INTERNATIONAL حل  تقرر 
حات  شركة   CONNECTIONS
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
سيدي  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
145 درب سيدي مبارك  ميمون رقم 
املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

نتيجة للمنافسة لتراجع العائدات.
ل عين:

ميشيل  هوج  موريس   السيد)ة( 
)ة(  كمصفي   .  .  . بلجيكا  ل عنوانه)ا( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
سيدي  لفي   2021 ماي   18 بتاريخ 
145 درب سيدي مبارك  ميمون رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125536.
354I

RIAD CONSULTANT

MUGGIO(SARL-AU(0شرك
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة MUGGIO SARL-AU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 13 اقامة 

لرديغة 1 الطابق االلل خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5323

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
شركة   MUGGIO SARL-AU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 30.000 درهم 
اقامة   13 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
خريبكة  االلل  الطابق   1 لرديغة 
نتيجة  املغرب  خريبكة   25000  -
لنتيجة لتوقف نهائي لنشاط الشركة.

ل عين:
السيد)ة( محمد امين   عطفاني ل 
عنوانه)ا( 44 زنقة التيسير حي الفرج 
املغرب  خريبكة   25000 خريبكة 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة   13 لفي   2021 ماي   17 بتاريخ 
 - خريبكة   االلل  الطابق  لرديغة 

25000 خريبكة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 يونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 311.

355I

AGIL CONSEIL

KECHMAT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECHMAT شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
اإلقامة رقم 2 الشطر 4 الحي 

الصناعي تامصلوحت الحوز مراكش  
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KECHMAT
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
بيع األجهزة الصحية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحي   4 الشطر   2 رقم  اإلقامة 
الصناعي تامصلوحت الحوز مراكش  

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غربوز  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غربوز  محمد  السيد 
مراكش  املحاميد   5 املحاميد   627

40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غربوز  محمد  السيد 
مراكش  املحاميد   5 املحاميد   627

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 105374.
356I

COG CONSULTING SARL

AL MASSAR DROGUERIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG CONSULTING SARL
 APPT N°3 RESID BAB TARGA
 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AL MASSAR DROGUERIE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
معاشر الهرام اقامة اميمة عمارة ه 
رقم 1 شارع عالل الفا�ضي مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MASSAR DROGUERIE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط مواد البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ه  عمارة  اميمة  اقامة  الهرام  معاشر 
 - الفا�ضي مراكش  1 شارع عالل  رقم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بن دالل يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد بن دالل يوسف عنوانه)ا( 
 7 شقة  س  عمارة  فتوح  باب  عملية 

العزلزية  40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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السيد بن دالل يوسف عنوانه)ا( 

 7 شقة  س  عمارة  فتوح  باب  عملية 

العزلزية  40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125213.

357I

COG CONSULTING SARL

AFRA ELEC BMS
إعالن متعدد القرارات

COG CONSULTING SARL

 APPT N°3 RESID BAB TARGA

 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC

AFRA ELEC BMS »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 37 

طابق االلل الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.100795

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر االجتماعي للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تبديل غرض الشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  مقر  تحويل 
الصناعي  الحي  االلل  طابق   37 رقم 

املقر  الى  مراكش  غانم  سيدي 

الجديد الطابق السفلى رقم 37 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بجملة  »بيع  التجاري  النشاط  تبديل 

الكهريائية«  القوائم  ملستلزمات 

بالنشاط التجاري »استغالل املناجم 

ل املعادن«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7703.

358I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOCIETE TAMAZMOUT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
SOCIETE TAMAZMOUT شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي القطعة رقم 15 - 60000 

لجدة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14379

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغيير  تم   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »-تصنيع املعلبات 

الغدائية أل املربى،
»-بيع  إلى  ميكانيكية،«  -صناعة 

معدات،«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2299.

359I

AGIL CONSEIL

RESTO GOUT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RESTO GOUT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 

الغريز سيدي عبد هللا غيات الحوز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RESTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GOUT
منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العرلض الفنية االحتفالية.
عنوان املقر االجتماعي : دلار ايت 
الغريز سيدي عبد هللا غيات الحوز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طنان  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طنان  توفيق  السيد 
مراكش  سيبع   12 رقم  املهيوي  درب 

40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طنان  توفيق  السيد 
مراكش  سيبع   12 رقم  املهيوي  درب 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125106.
360I

Atlas Valora Conseil

TMKA LOCATION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
TMKA LOCATION شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
2 الطابق االر�ضي تجزئة املسيرة رقم 

341  - 41000 شيشالة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1721

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العاللي  خالد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   800
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
هللا الهدرا�ضي بتاريخ 22 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 64.
361I

مكتب الجرلدي

TRUCK PARTS MAROC
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرلدي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
TRUCK PARTS MAROC »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

36 رقم 14 الندا 62000 الناضور 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8247
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2021
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تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تمت  العادي  العام  الجمع  بمقت�ضى 
الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2020
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ل   2020 خالل  املحقق  الربح  تحويل 
راسمال  الى  املاضية  السنوات  نتاءج 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الجاري  الحساب  اعتماد  تحويل 
لينتقل  الشركة  راسمال  الى  للشركاء 
 4.000.000 الى  درهم   100.000 من 

درهم
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
ادريس  موالي  ريفي  السيد  مايلي: 
لطفي  السيد  درهم   2.000.000

جمال 2.000.000 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 20.000 ادريس  موالي  ريفي  السيد 
 20.000 جمال  لطفي  السيد  حصة 

حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1850.
362I

مكتب الجرلدي

MANAR NADOR
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرلدي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
MANAR NADOR »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: املحطة 
الطرقية للناضور مكتب رقم 16 

62000 الناضور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18033

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تمت  العادي  العام  الجمع  بمقت�ضى 
الشركة  حسابات  على  املصادقة 

للسنة املالية 2020
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ل   2020 خالل  املحقق  الربح  تحويل 
راسمال  الى  املاضية  السنوات  نتاءج 

الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الجاري  الحساب  اعتماد  تحويل 
الى راسمال الشركة لينتقت  للشركاء 
 2.000.000 الى  درهم   100.000 من 

درهم
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 250.000 ميمون  طاهري  السيد 
ميمون  طاهري  السيد  درهم 
اقوضاض  السيد  درهم   250.000
السيد  درهم   250.000 جمال 
درهم   250.000 ايوب  اقوضاض 
 500.000 العزيز  عبد  مومن  السيد 
مصطفى  فولوح  السيد  درهم 

500.000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حصة   2.500 ميمون  طاهري  السيد 
حصة   2.500 ميمون  طاهري  السيد 
 2.500 جمال  اقوضاض  السيد 
حصة السيد اقوضاض ايوب 2.500 
العزيز  عبد  مومن  السيد  حصة 
5.000 حصة السيد فولوح مصطفى 

5.000 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1849.
363I

AFS MOROCCO

ACHMITECH SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm D Residence Al
 Yamama Secteur 9 Lot 20

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-

Rabat، 12000، الرباط املغرب

ACHMITECH SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

االندلس قرطبة 3 أقامة 24 الشقة 

13 حي الرياض الرباط - 12000 

الرباط  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHMITECH SARL AU

 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسهم  حصص  على  االستحواح 

أسهم  أل  األسهم  لإدارة  لحيازة   ،

التي تم  الشركة ، في جميع الشركات 

بأي  التي سيتم تشكيلها  أل  تأسيسها 

؛  الصناعية   ، األشكال  من  شكل 

تجارية أل مالية أل زراعية أل عقارية 

أل غيرها.
حقوق  بسندات  االحتفاظ   •

امللكية في الشركات التابعة.

لاملساعدة  املشورة  تقديم   •

خالل  من  تمتلكها  التي  للشركات 

تزليدها باملوارد البشرية لاملادية.

لاملشورة  الخدمات  جميع   •

على  الشركات  لصالح  لالدراسات 

أل  املحاسبية  أل  اإلدارية  املستويات 

الفنية أل التجارية أل املالية أل غيرها.

حصة  على  االستحواح   •

هدفها  يكون  التي  الشركات  في 
لبناء األصول  االستحواح على أصول 

لإدارتها لتنظيم نقلها ؛

• االستحواح على حصة بأي شكل 

طريق  عن  سيما  لال  األشكال  من 

األلراق  جميع  استرداد  أل  االكتتاب 

أل  أل األسهم  للتحويل  القابلة  املالية 

السندات أل األسهم أل األلراق املالية 

جميع  في  املدرجة  غير  أل  املدرجة 

أل  املؤسسة  الشركات  أل  الشركات 

من  شكل  بأي  تشكيلها  سيتم  التي 

أل  صناعية  كانت  سواء   ، األشكال 

تجارية أل مالية أل زراعية أل عقارية 

أل غيرها.

لالنصائح  الخدمات  جميع   •

أل  الشركات  لصالح  لالدراسات 

إدارية  كانت  سواء  التجارية  األعمال 

أل محاسبية أل فنية أل تجارية أل مالية 

أل غيرها.

اختراع  براءات  أي  تقديم   •

تراخيص  أل  تجارية  عالمات  أل 

أل  نقلها  أل  حيازتها  أل  عمليات  أل 

استغاللها أل منحها امتياًزا أل حصرية 

مباشرة أل غير مباشرة ؛

العمليات  جميع   ، أعم  لبشكل   •

لاملنقولة  لالصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  لاملالية  لالعقارية 

مباشر أل غير مباشر باألشياء املذكورة 

تعزز  أن  املحتمل  من  أل  أعاله. 

أي  لكذلك   ، لتطويرها  تحقيقها 

مشاركة مباشرة أل غير مباشرة ، بأي 

شكل من األشكال ، في الشركات التي 

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أل حات 

صلة..
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة   24 أقامة   3 قرطبة  االندلس 

 12000  - الرباط  الرياض  حي   13

الرباط  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أشميط   عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  أشميط  عزيز  السيد 
أقامة   3 قرطبة  االندلس  رياض 
الرباط  الرياض  حي   13 الشقة   24

12000 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أشميط  عزيز  السيد 
أقامة   3 قرطبة  االندلس  رياض 
الرباط  الرياض  حي   13 الشقة   24

12000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115969.
364I

AGIL CONSEIL

CAFE FARES ITALIANO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE FARES ITALIANO شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العمارة k السعادة العزلزية مراكش 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARES ITALIANO

استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقهى.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العزلزية مراكش  السعادة   k العمارة 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الجليل لبغم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
لبغم  الجليل  عبد  السيد 
مراكش   40000 ايطاليا  عنوانه)ا( 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
لبغم  الجليل  عبد  السيد 
مراكش   40000 ايطاليا  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 124952.
365I

ficogedek sarl au

BS TRUCK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

BS TRUCK شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 
درب البرجة حي الفتح  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRUCK
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 53 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 50000  - الفتح   حي  البرجة  درب 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بابا  الدين  السيد صالح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد صالح الدين بابا عنوانه)ا( 
الفتح   حي  البرجة  درب   53 رقم 

50050 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين بابا عنوانه)ا( 
الفتح   حي  البرجة  درب   53 رقم 

50050 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3236.
366I

ASMAA MEDIA GROUP

ENGISTRAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ENGISTRAD  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 09 شارع  
البنفسج اقامة جمال الطابق التاني 

رقم 4 مرس السلطان البيضاء - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.409343
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     ENGISTRAD
مقرها  لعنوان  درهم   20.000,00
البنفسج  شارع    09 اإلجتماعي 
 4 رقم  التاني  الطابق  جمال  اقامة 
 20000  - البيضاء  السلطان  مرس 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
ل حدد مقر التصفية ب 09 شارع  
التاني  البنفسج اقامة جمال الطابق 
 - البيضاء  السلطان  مرس   4 رقم 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  صاهري  يونس    السيد)ة( 
عنوانه)ا( ديار السالم اقامة ضريس 
9 رقم 10 ع س الدارالبيضاء 20000 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
جمال  اقامة  البنفسج  شارع    09  :
4 مرس السلطان  الطابق التاني رقم 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785315.

367I

ائتمانية ياقوت

YANCHEM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
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22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 40300، 

مراكش املغرب

YANCHEM شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

املتواجد بدلار املصرف البرج الريكا 

الحوز - 42452 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116581

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANCHEM

غرض الشركة بإيجاز : انتاج لبيع 
في  لالتكوين  التجميل  لمواد  زيوت 

كيفية صناعتها..

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الريكا  البرج  املصرف  بدلار  املتواجد 

الحوز - 42452 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف  ابوالعز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  ابوالعز  السيد 

دلار الالد منصور الطلوح راس العين 

جرير  بن   430333 بوعثمان  سيدي 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  ابوالعز  السيد 
دلار الالد منصور الطلوح راس العين 
جرير  بن   430333 بوعثمان  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125617.
368I

مكتب الجرلدي

EL PARAISO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

مكتب الجرلدي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
EL PARAISO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمير سيدي محمد رقم 55 62000 
الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
 EL املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 200.000 PARAISO  مبلغ رأسمالها 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 62000 55 االمير سيدي محمد رقم 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الناضور 

نشاط الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 62000 55 االمير سيدي محمد رقم 

الناضور املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( علي  الحداد ل عنوانه)ا( 
 55 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع 
62000 الناضور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 55 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع   :

الناضور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1847.

369I

مكتب الجرلدي

EL PARAISO

شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

مكتب الجرلدي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

EL PARAISO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

االمير سيدي محمد رقم 55 62000 

الناضور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2119

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

EL PARAISO شركة حات املسؤللية 

 200.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 62000 55 االمير سيدي محمد رقم 

لتوقف  نتيجة  املغرب  الناضور 

نشاط الشركة.

ل عين:

السيد)ة( علي  الحداد ل عنوانه)ا( 

 55 رقم  مجمد  سيدي  االمير  شارع 

62000 الناضور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  لفي   2021 يونيو   25 بتاريخ 

 62000 55 االمير سيدي محمد رقم 

الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1848.

370I

Cap Conseils

MIDO INVEST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc
MIDO INVEST شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الظابق 3 الشقة 5 - 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508905

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   06
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIDO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالتخلص  لإنشاء  حيازة   - العقاري 
لالستخدامات  املباني  جميع  من 

السكنية أل املهنية أل اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي : 10 شارع 
 20000 - 5 3 الشقة  الحرية الظابق 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : هشام  رزق  أبو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : املصطفى  أحمد  كتاني  السيد 
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
 100   : ادريس  كيران  ابن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : سعد  السالكي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 السيد اإلدري�ضي الودغيري حسن :

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

: صونية  بناني  الضوص   السيدة 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   50   : زينب  لعلج  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  رزق  أبو  السيد 
 26 4 رقم  بيال مدينة قسمة  تقسيم 

البيضاء   الدار   20150 كاليفونيا 

املغرب.

املصطفى  أحمد  كتاني  السيد 
رقم   A9 أكوك  تقسيم  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   20150 كاليفونيا 

املغرب.

ادريس  كيران  ابن  السيد 
رقم   1 الكولين  تقسيم  عنوانه)ا( 

الدار   20520 معرلف  سيدي   77

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  سعد  السالكي  السيد 

بوسكورة   18 رقم  لبيسة  تقسيم 

27182 الدار البيضاء املغرب.

السيد اإلدري�ضي الودغيري حسن 
اقامة  موزللي  زنقة   4 عنوانه)ا( 

 20502 املستشفيات   حي  بالمين 

الدار البيضاء املغرب.

صونية  بناني  الضوص  السيدة 

باريس   75015 باريس  عنوانه)ا(  

فرنسا.

عنوانه)ا(  زينب  لعلج  السيدة 
حي  بالمين  اقامة  موزللي  زنقة   4

البيضاء  الدار   20502 املستشفيات 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  رزق  أبو  السيد 
 26 4 رقم  بيال مدينة قسمة  تقسيم 

البيضاء   الدار   20150 كاليفونيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784749.

371I

FAEC SARL

IPPEC SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فاس املغرب
IPPEC SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

أمين زالية زنقة طرفاية ل موالي علي 
الشريف ط 3 رقم 19 م.ج - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IPPEC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�ضي.
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أمين زالية زنقة طرفاية ل موالي علي 
الشريف ط 3 رقم 19 م.ج - 50000 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بناني حكيم  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بناني ادريس :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيم  بناني  السيد 
كنزة  تجزئة  الزغاري  محمد  زنقة   22

ملعب الخيل 30000 فاس  املغرب .

 4 عنوانه)ا(  ادريس  بناني  السيد 
باريس   75015 نيفيرت  لكرل  زنقة 

فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حكيم  بناني  السيد 
كنزة  تجزئة  الزغاري  محمد  زنقة   22

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3251.
372I

tob travaux divers

KARMAME PESCA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي للي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

KARMAME PESCA  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد شارع األدارسة الرقم 121 
طرفاية  - 70050 طرفاية  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KARMAME PESCA
تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
املأكوالت  تجارة   , بالجملة  أألسماك 
جميع  لتصدير  استيراد   , البحرية 

لتجارة  تسويق   , البحرية  املأكوالت 

جميع املأكوالت البحرية.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 121 الرقم  األدارسة  شارع  الجديد 

طرفاية  - 70050 طرفاية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كرمام   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كرمام  محمد  السيد 

 70050 الفيال دلن رقم طرفاية   حي 

طرفاية  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كرمام  محمد  السيد 

 70050 الفيال دلن رقم طرفاية   حي 

طرفاية  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   04 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1729/21.

373I

CONCILIUM EXPERTISE

 ABBASSI SAMIR ET

BOUNEJMA

إعالن متعدد القرارات

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�ضى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 

الدار البيضاء ، 20060، الدار 

البيضاء املغرب

 ABBASSI SAMIR ET BOUNEJMA

»شركة  التضامن«

لعنوان مقرها االجتماعي: 9 زنقة 

الياس بن معالية  - 30000 فاس 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16673

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 دجنبر 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 150 خالد  بونجمة  السيد  تفويت 

 150 أصل  من  اجتماعية  حصة 

عبا�ضي  سمير  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 16 دجنبر 2020.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  اللشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حات  شركة  الى  التضامن  شركة 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  خالد  بونجمة  السيد  استقالة 

تسيير الشركة ل تأكيد السيد سمير 

عبا�ضي كمسير لحيد

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

من الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 

الى   BOUNEJMA ET ABBASSI

 ABBASSI SAMIR ET BOUNEJMA

 3 DAD

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي اللشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اللشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حات  شركة  الى  التضامن  شركة 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: استقالة السيد بونجمة خالد 

السيد  تأكيد  ل  الشركة  تسيير  من 

سمير عبا�ضي كمسير لحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3178.

374I

MLM FINANCE

 STE PALANDROME
TECHNOLOGIES

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 STE PALANDROME
TECHNOLOGIES شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 208 الحي 
الصناعي سيدي غانم مكتب ف 9 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23561
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 08 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
غانم  سيدي  الصناعي  الحي   208«
مكتب ف 9 مراكش - 40000 مراكش 
الصناعي  الحي   86« إلى  املغرب« 
 40000  - مراكش  غانم  سيدي 

مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8032.
375I

AGIL CONSEIL

NACER COPIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NACER COPIE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

بوغربال امرشيش رقم 26 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29131

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 

حات  شركة   NACER COPIE حل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

 - 26 مراكش  بوغربال امرشيش رقم 

لعدم  نتيجة  املغرب  40000 مراكش 

تحقيق غرض الشركة.

ل عين:

الكوبابي   الناصر   عبد  السيد)ة( 

فيال  العزلزية  تجزئة  عنوانه)ا(  ل 
مراكش   40000 مراكش   1833 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  لفي   2021 أبريل   30 بتاريخ 

 - 26 مراكش  بوغربال امرشيش رقم 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125040.

376I

GALAXYCOMPT

 DEPANNAGE EL
MAIMOUNI

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani  Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

 DEPANNAGE EL MAIMOUNI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوزغالل املرح رقم 260  - 93200 

املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9343

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2016 شتنبر   01 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 DEPANNAGE الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ    EL MAIMOUNI

مقرها  لعنوان  درهم   10.000

رقم  املرح  بوزغالل  حي  اإلجتماعي 

260  - 93200 املضيق املغرب نتيجة 

ل : ايقاف النشاط التجاري.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 93200  -   260 رقم  املرح  بوزغالل 

املضيق املغرب. 

ل عين:

ل  امليموني  الحق   عبد  السيد)ة( 

السد  طريق  بوزغالل  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  املضيق   93200 اسمير 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   14 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2016 تحت رقم 5163.

377I

SAHEL ETAB

STE ACCES ICHRAQ
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB

 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

STE ACCES ICHRAQ شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القايد الناجم زنقة 01 رقم 54 

العيون  - 70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 فبراير   04

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACCES ICHRAQ

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  اجزاء  بيع  العامة 

لالنقل  السيارات  اكسيسورات 

لحساب الغير .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54 رقم   01 زنقة  الناجم  القايد 

العيون  - 70000 العيون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الكريزي  بلعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الكريزي  بلعيد  السيد 

بقيمة  درهم    100 سهم  لكل  سهم 

100.000 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكريزي  بلعيد  السيد 
شارع القايد الناجم زنقة 01 رقم 59 

العيون 70000 العيون  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكريزي  بلعيد  السيد 
شارع القايد الناجم زنقة 01 رقم 59 

العيون 70000 العيون  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
04 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2020 تحت رقم 298/2020.
378I

F.M CONSULTING

 وزي)تريدولك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

ايزي تريدينك شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 243 
تجزئة الزلبيرمستودع 1 زنقة 5 

ليساسفة - 21000 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.196849
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مفرح  يونس   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   170
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
 13 بتاريخ  رباطي  شرقالي  محمد  

شتنبر 2019.
تفويت السيد )ة( امين مفرح 330 
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
محمد   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
شتنبر   13 بتاريخ  رباطي  شرقالي 

.2019
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أكتوبر 2019 تحت رقم 718292.
379I

THE BURGER BOUTIQUE

THE BURGER BOUTIQUE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE BURGER BOUTIQUE
 Avenue Med 5 Appart N°28,

 4eme Etage ، 90000، TANGER
MAROC

 THE BURGER BOUTIQUE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
 IRIS لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة

BLOC B1 محج محمد السادس 
شارع ماالباطا طنجة  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BURGER BOUTIQUE
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
IRIS BLOC B1 محج محمد السادس 
 90000  - طنجة   ماالباطا  شارع 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان   عبد  بن  كفاح  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الرحمان   عبد  بن  كفاح  السيد 
تجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 طنجة   3 رقم  منى 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الرحمان   عبد  بن  كفاح  السيد 
تجزئة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 طنجة   3 رقم  منى 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244024.
380I

FAEC SARL

ATLAS MARAICHAGES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فاس املغرب
ATLAS MARAICHAGES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 
حساين أيت بوبيدمان بو دربالة - 

51000 الحاجب املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARAICHAGES
األنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعية ل الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي : دلار ايت 
 - دربالة  بو  بوبيدمان  أيت  حساين 

51000 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 PAGAN DAVID السيد 
VINCENT :  999 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
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 1   : برادة  املهدي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

 PAGAN DAVID السيد 
زنقة  مكرر   6 عنوانه)ا(   VINCENT

أرنفي 30900 نيم فرنسا.
برادة  املهدي  محمد  السيد 
شارع  الورد  درب   20 رقم  عنوانه)ا( 

ابن خطيب 30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 PAGAN DAVID السيد 
زنقة  مكرر   6 عنوانه)ا(   VINCENT

أرنفي 30900 نيم فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3188.
381I

EXCEL COMPTA SARL AU

CORMA INVEST
إعالن متعدد القرارات

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة لردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 40000، 
مراكش املغرب

CORMA INVEST »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: دار اميرة 
د1 مراكش عمالة الحوز دائرة 
تحنالت جماعة تامصلوحت - 

40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.44579

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد  للشريك  االدارية  التصفية 
شركة سانفير برلبريتي لبالتالي تعود 
منظمة  لصاحبتها  ممتالكاتها  جميع 

كورما 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الوحيد  الشريك  كورما   منظمة  تعد 

لشركة كورما انفيست 
على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 
ساجي   جيرار  السيد  تتبيث  مايلي: 
كمسيير  لمستفيد لحيد من شركة 
شريك  دات  م  م  ش  انفيست  كورما 

لحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125702.
382I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

SG(I
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD MED V 5é ETAGE APT 357
 N°9 ESPACE A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

SG2I »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة«

 HAMRA :لعنوان مقرها االجتماعي
 II RUR 2 N°43 INARA AIN

.CHOCK  - - Casablanca Maroc
»تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23533
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يناير 2021
مهام  مزاللة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 1 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784109.
383I

AMDE

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار لشارع أنفا، إقامة لو 

بوتي بارادي، الطابق 7،  - 20000  
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.375163
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
صبيحي   عادل   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( انس 

الشرفي بتاريخ 16 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784709.

384I

كونت فور يو

MEDQASSOUDI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كونت فور يو
47 شارع لال ياقوت الطابق الخامس 

، 20000، الدار البيضاء املغرب
MEDQASSOUDI شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 71 إقامة 

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة ل 
عبد الكريم الديوري الطابق األلل 

رقم 3 - 20370 الدار البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

507707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDQASSOUDI

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتسويق اللحوم بأنواعها.

عنوان املقر االجتماعي : 71 إقامة 

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة ل عبد 

الكريم الديوري الطابق األلل رقم 3 - 

20370 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : قسودي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قسودي  محمد  السيد 

ممر الليمون رقم 100 ع ش 20470  

الدار البيضاء  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قسودي  محمد  السيد 

ممر الليمون رقم 100 ع ش 20470  

الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

385I
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 PHARMACIE STADE MUNICIPAL

MANSOURIA

ص1د 01) نللب)  بلدي)

 نلص2ري0
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PHARMACIE STADE

MUNICIPAL MANSOURIA

املنصورية ، 13072، املنصورية 

املغرب

صيدلية امللعب البلدي املنصورية 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 517 املنصورية بن 

سليمان - 13072 املنصورية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صيدلية امللعب البلدي املنصورية.

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بن  املنصورية   517 رقم  العمران 

سليمان - 13072 املنصورية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طه العمري :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمري  طه  السيد 
 28830  66 رقم  الليل  مسك  حي 

املحمدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العمري  طه  السيد 
 28830  66 رقم  الليل  مسك  حي 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 378.
386I

cabinet de normalisation comptable sarl

MALIKA CASABLANCA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، 281
20300، casablanca maroc

MALIKA CASABLANCA شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 2 زنقة 

أبو حسن األشعري، الطابق الرابع، 
شارع أنفا - 23000 الدار البيضاء 

.Maroc
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.325747

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2020 تقرر حل  05 أكتوبر  املؤرخ في 
شركة   MALIKA CASABLANCA
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 2 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
الطابق  األشعري،  حسن  أبو  زنقة 
الدار   23000  - أنفا  شارع  الرابع، 
اللتصفية  نتيجة   Maroc البيضاء 

املبكرة.
ل عين:

ل  سكام  مليكة    السيد)ة( 
ح  ج  أملاز   13 رقم  شقة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20230 ك-   إقامة 

Maroc كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
2021 لفي شقة رقم  18 يناير  بتاريخ 
 20230  - ك-    إقامة  ح  ج  أملاز   13

.Maroc الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 767247.
387I

PREMIRA CONSEIL

بل2ك2 رتز)دوفل2بم2
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN AICHA 3EME ETG APT
 8 ROCHES NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
بلوكوارتز ديفلوبمو شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

عقبة ابن نافع الحي املحمدي  
20570 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بلوكوارتز ديفلوبمو.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 23  : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحمدي   الحي  نافع  ابن  عقبة  شارع 

20570 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوعمران  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد زكرياء محب :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عثمان بوعمران عنوانه)ا( 
أب  لك7  ت5ه   515 س   426 شقة 

T5J2R7 ادمونطون كندا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محب  زكرياء  السيد 
اقامة املستقبل م س 16 عمارة 119 
رقم سيدي معرلف البيضاء 20520 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783914.

388I

GESTION ALJANOUB

NGTEB
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
NGTEB شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
70 حي الوحدة 2 العمارة 4 الطابق 

الثاني العيون 70000 العيون 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NGTEB
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال البناء , الهندسة املدنية لحفر 

اآلبار ....
عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 70 
حي الوحدة 2 العمارة 4 الطابق الثاني 

العيون 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000 السيدة الغالية  ابا علي :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة الغالية  ابا علي عنوانه)ا( 
شارع مكة زنقة سعدان الحي اإلداري 

العيون 70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة الغالية  ابا علي عنوانه)ا( 
شارع مكة زنقة سعدان الحي اإلداري 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2167/21.
389I

fidustade

ELHAJEB-
ENVIRONNEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 20000، casablanca maroc
 ELHAJEB-ENVIRONNEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 11 

زنقة بليدة حي املستشفيات الدار 
البيضاء. - 20000  الدار البيضاء. 

املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHAJEB-ENVIRONNEMENT
التدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املفوض للنفايات.
11 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
بليدة حي املستشفيات الدار البيضاء. 

- 20000  الدار البيضاء. املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 640.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.264   : تكنيك  كازا  الشركة 
حصة بقيمة 326.400 درهم للحصة 
السيد مبرلك سعيد :  2.176 حصة 

بقيمة 217.600 درهم للحصة .
السيد مبرلك أحمد :  960 حصة 

بقيمة 96.000 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تكنيك  كازا  الشركة 
لؤيساء نواصر ، طريق 114 ، الكيلو 
البيضاء.  الدار    20520  24.500

املغرب .
عنوانه)ا(  سعيد  مبرلك  السيد 
سيدي   74 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء.  الدار    20520 معرلف  

املغرب .
عنوانه)ا(  أحمد   مبرلك  السيد 
زليات نواصر نواصر 27182  نواصر 

املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  مبرلك  السيد 
سيدي   74 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء.  الدار    20520 معرلف  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785366.

390I

JUDISCAL

ESSENCE RH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA
MAROC

ESSENCE RH شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 217 إقامة 
الفتح شارع إبراهيم الرلداني ممتد 

الطابق األلل الرقم 3  - 20370 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESSENCE RH
غرض الشركة بإيجاز : - التدريب 

لالدعم للمهنيين
املوارد  مجال  في  استشارات   -

البشرية لالتوظيف
املحتوى  لإعداد  كتابة   -

املعلوماتي.
 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرلداني  إبراهيم  شارع  الفتح  إقامة 
ممتد الطابق األلل الرقم 3  - 20370 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عالية ديوب :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ديوب  عالية  السيدة 
فال  ، عمارة  الريفي  شارع عمر   152
 16 شقة   ، األلل  الطابق   ، دانفا 

20170 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ديوب  عالية  السيدة 
فال  ، عمارة  الريفي  شارع عمر   152
 16 شقة   ، األلل  الطابق   ، دانفا 

20170 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782829.
391I

AXE GESTION SARL

WETELECOM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

WETELECOM شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 78 

تجزئة سعيد حجي طريق القنيطرة 
سال - 11006 سال املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
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الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WETELECOM
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 

- االشغال العامة في البناء.
 78 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القنيطرة  طريق  حجي  سعيد  تجزئة 

سال - 11006 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عادل   السو�ضي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عادل  السو�ضي  السيد 
طريق   78 رقم  حجي  سعيد  تجزئة 

القنيطرة سال 11006 سال املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عادل  السو�ضي  السيد 
طريق   78 رقم  حجي  سعيد  تجزئة 

القنيطرة سال 11006 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 36820.
392I

ASMAA MEDIA GROUP

MAYSANIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

MAYSANIE  شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.291427
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
MAYSANIE   مبلغ  الشريك الوحيد 
لعنوان  درهم   10.000,00 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع سومية اقامة 
رقم  الخامس  الطابق   3 شهرزاد 
الدارالبيضاء   20000  - النخيل   22

املغرب نتيجة ل : عدم االشتغال.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سومية 
 20000  - النخيل   22 رقم  الخامس 

الدارالبيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  لطفي  فاتحة   السيد)ة( 
 26 عنوانه)ا( اقامة املستقبل م س  
معرلف  سيدي   1 قم  ر   237 عمارة 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 3 شهرزاد  اقامة  سومية  شارع   :

الطابق الخامس رقم 22 النخيل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785314.
393I

SOCOGENA

VIA PIZZA 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

 VIA PIZZA شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
زهرة املدائن II   تجزئة رقم 8A طريق 

عين الشقف فاس 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIA   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIZZA
غرض الشركة بإيجاز : بيع البيتزا 

الجاهزة.
تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
زهرة املدائن II   تجزئة رقم 8A طريق 
فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
سعد  بلعباس  بنشقرلن  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
سعد  بلعباس  بنشقرلن  السيد 
عنوانه)ا( 23 زنقة ابو العباس طابق 
الدار   20040 بوركون   4 شقة   1

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
سعد  بلعباس  بنشقرلن  السيد 
عنوانه)ا(  23 زنقة ابو العباس طابق 
الدار   20040 بوركون   4 شقة   1

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3039.

394I

o’conseil

AMIS MED
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

o›conseil

 20RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc

AMIS MED شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 14 
رقم 203. حي منضرنا — عين 

الشق الدار البيضاء  - 20460 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMIS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MED

-استثمار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدبير تجارة املواد لاألليات املختصة 

باألسنان

الشبه  املواد  لتوزيع  شراء  -بيع 

فيما  الصيدلية  لالشبه  الطبية 

يخص طب األسنان لألياتها.

-توزيع املواد الكيميائية املختلفة

لشبه  الطبية  األليات  -صيانة 

الطبية

-االستثمار في املهن التي تهم الهدف 

االجتماعي أعاله للشركة بشكل عام
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- القيام بجميع العمليات التجارية 
لاملالية أل العقارية دات الصفة التي 
االجتماعي  الثرات  تعزيز  شئنها  من 

للشركة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين   — منضرنا  حي   .203 رقم   14
الشق الدار البيضاء  - 20460 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الزهواني عبد اإلاله :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 125   : هشام  العياطي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ريسالي ر�ضى :  125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اإلاله  عبد  الزهواني  السيد 
 CD 5 28 جميلة  12 زنقة  عنوانه)ا( 

20045 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  هشام  العياطي  السيد 
حي   199 رقم   14 زنقة  الشق  عين 
البيضاء  الدار   20460 منضرنا 

املغرب.
عنوانه)ا(  ر�ضى  ريسالي  السيد 
حي موالي عبد هللا شارع 301 رقم 19 

20480 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اإلاله  عبد  الزهواني  السيد 
 CD 5 28 جميلة  12 زنقة  عنوانه)ا( 

20045 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  هشام  العياطي  السيد 
حي   199 رقم   14 زنقة  الشق  عين 
منضرنا 20460 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  ر�ضى  ريسالي  السيد 
حي موالي عبد هللا شارع 301 رقم 19 

20480 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 22641.

BCNG

 STE: MB BUSINESS
CONSULTING-2

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: MB BUSINESS
CONSULTING-2 شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MB BUSINESS CONSULTING-2

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 
في التسيير.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
9 رقم92  -  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : بداس  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .

 1.000  : بداس  محمد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

 4 عنوانه)ا(  بداس  محمد  السيد 
إقامة سهيل طابق  ألالد سعيد  زنقة 
البيضاء  الدار   20050  7 شقة   4

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 4 عنوانه)ا(  بداس  محمد  السيد 
إقامة سهيل طابق  ألالد سعيد  زنقة 
البيضاء  الدار   20050  7 شقة   4

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
396I

HANA COMPTA MAROC

»SOHIBATIEMENT«
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V
 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC
»SOHIBATIEMENT« شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13، 
شارع أحمد املجاتي، إقامة ألب، 

الطابق األلل، رقم 8، معارف، الدار 
البيضاء - 22000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»SOHIBATIEMENT«

منعش   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مفالض   - مختلفة.  أعمال   - عقاري. 

تجاري. - استيراد ل تصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 13، 

ألب،  إقامة  املجاتي،  أحمد  شارع 
الطابق األلل، رقم 8، معارف، الدار 

البيضاء  الدار   22000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رشادي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشادي  يوسف  السيد 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشادي  يوسف  السيد 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784703.

397I

 ECOLE MAROCAINE

 D›ADMINISTRATION

 ET DES TECHNOLOGIES

PRIVÉE((EMAT-P
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

عمارة 5 رقم 4 شارع ابن سينا م ج ، 

50000، مكناس املغرب
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 ECOLE MAROCAINE
 D›ADMINISTRATION ET DES

  TECHNOLOGIES PRIVÉE
EMAT-P شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مرجان 2 عمارة I.82 الطابق السفلي 
- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ECOLE MAROCAINE  :
 D’ADMINISTRATION ET DES
  TECHNOLOGIES PRIVÉE

.EMAT-P
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتكوين املنهي .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرجان 2 عمارة I.82 الطابق السفلي 

- 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   : حميد  قلوع  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   : السيد االزمي حسني محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حميد  قلوع  السيد 
10زنقة نوازي لوسيك  75020 باريز 

فرنسا.
محمد  حسني  االزمي  السيد 
ابن  شارع   4 رقم   5 عمارة  عنوانه)ا( 

سينا م ج   50000 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

محمد  حسني  االزمي  السيد 
ابن  شارع   4 رقم   5 عمارة  عنوانه)ا( 

سينا م ج  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3226.
398I

MO SAKAN

MO SAKAN SARL.AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MO SAKAN
 bloc koudia 11 rue 09 n28 h.m ،
20350، CASABLANCA MAROC

MO SAKAN SARL.AU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 

العرعار طابق 2 مكتب رقم 6 - 
20300 البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
504755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKAN SARL.AU
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري للسيط عقاري لالقيام
بجميع معامالت البناء املختلفة.

 تهييئ التجزئات لبناية العمارات.
 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة العرعار طابق 2 مكتب رقم 6 - 

20300 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الزيني  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزيني  املهدي  السيد 
ح.م   28 رقم   9 زنقة   11 كدية  بلوك 

20350 البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزيني  املهدي  السيد 
ح.م   28 رقم   9 زنقة   11 كدية  بلوك 

20350 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 19868.

399I

L’ESPLANADE DES ARTS ET DES SCIENCES

MOULZERI3A.COM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

MOULZERI3A.COM
 RUE ABDELKADER ,45

 MOUFTAKAR 2EME ETAGE
APPT N°4 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
MOULZERI3A.COM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني 

الشقة رقم 4  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.496879
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »30.000 
إلى  درهم«   10.000« من  أي  درهم« 
:  تقديم  »40.000 درهم« عن طريق 

حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785359.
400I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

BIOTECO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
BIOTECO  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس - 1 
شارع أبو حسن املريني مسكن أميره 
1 الطابق الخامس مكتب 9A مدينة 

جديدة.  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2012 أكتوبر   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BIOTECO
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لعلمية. تقنية  مواد  ؛تاجر  لتصدير 

أعمال مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي : مكناس - 
1 شارع أبو حسن املريني مسكن أميره 
9A مدينة  1 الطابق الخامس مكتب 

جديدة.  - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : فتيحة  يعكوبي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

يعكوبي فتيحة عنوانه)ا(  السيدة 

اقامة ابن سينا 1 عمارة دال 5 شقة 

مكناس   50000 مكناس  ج  م   6

مكناس.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

يعكوبي فتيحة عنوانه)ا(  السيدة 

اقامة ابن سينا 1 عمارة دال 5 شقة 

مكناس   50000 مكناس  ج  م   6

مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2012 تحت رقم 3188.

401I

FUTURE CONSEIL

STE JM BEST DRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األلل ، 26100، برشيد املغرب

STE JM BEST DRIVE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمل 45 الطابق االر�ضي الرقم 1 

شارع الزعفران حي الهدى برشيد - 

26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13407

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعيد محفوظي 

500 حصة اجتماعية من أصل 500 

محمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الوردي بتاريخ 22 يونيو 2021.

جالد  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة  السيد )ة( محمد 

الوردي بتاريخ 22 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 861.
402I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

  م)سيبتم
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
الم سيستم  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخراز زنقة الصمود اقامة 
انوال بلوك س الطابق 1 شقة 3 
-تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
الم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيستم .
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء الكبرى.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  الصمود  زنقة  الخراز  محمد 

 3 شقة   1 الطابق  س  بلوك  انوال 
-تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد انس عالم :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد انس عالم عنوانه)ا( شارع 
اقامة  الصمود  زنقة  الخراز  محمد 
 3 شقة   1 الطابق  س  بلوك  انوال 

-تطوان 93000 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد انس عالم عنوانه)ا( شارع 
اقامة  الصمود  زنقة  الخراز  محمد 
 3 شقة   1 الطابق  س  بلوك  انوال 

-تطوان 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2272.
403I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

F&H FISH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
F&H FISH  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني، شارع األندلس، رقم 46 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 F&H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FISH
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتوجات  أنواع  جميع  تصنيع  ل 

البحرية
االستيراد ل التصدير 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  لكــذلـك 
ل  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  ل 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أل غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  46 رقم  األندلس،  شارع  الحسني، 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : حفيظة  العرا�ضي  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
حفيظة  العرا�ضي  السيدة 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

حفيظة  العرا�ضي  السيدة 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1150.

404I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BEVERAGE LAAYOUNE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
BEVERAGE LAAYOUNE  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1500 
جنوب حي الذجري - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BEVERAGE LAAYOUNE
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشرلبات  املائدة،  مياه  تعليب  ل 
الغازية، املشرلبات الطاقية، ل جميع 

أنواع املشرلبات 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  لكــذلـك 
ل  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  ل 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أل غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - الذجري  1500 جنوب حي 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حسين  اديب  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000   : تداللي 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2086.
405I

FONDATAX

TOMADI TRANSPORT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FONDATAX
511 ، شارع  القدس ، الطابق 

3 ، 25 ، إقامة حدائق القدس ، 
كاليفورنيا عين الشق 20460- الدار 
البيضاء ، 20460، الدار البيضاء 

املغرب
TOMADI TRANSPORT شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 568 
حسنية 1 عالية املحمدية - 28830 

املحمدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9619

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   16 في  املؤرخ 
شركة   TOMADI TRANSPORT
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
 568 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 28830  - املحمدية  عالية   1 حسنية 
لوقف  نتيجة  املغرب  املحمدية 

النشاط.

ل عين:
السيد)ة( أحمد  حدي ل عنوانه)ا( 
دلار ألالد يطو عين حرلدة املحمدية 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28630

)ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 568 لفي   2021 أبريل   16 بتاريخ 
 28830  - املحمدية  عالية   1 حسنية 

املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 1505.

406I

AITOUNA MOHAMED

أرت)دل)طلج0
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC
أرت دل طنجة شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي القصبة 

رقم 94 90000 90000 طنجة 
اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44205
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2011 ماي   05 في  املؤرخ 
أرت  املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
دل طنجة  مبلغ رأسمالها 10.000,00 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 90000  90000  94 رقم  القصبة 
ال   : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  طنجة 

يوجد نشاط.
ل حدد مقر التصفية ب القصبة 
اململكة  طنجة   90000  -  94 رقم 

املغربية. 
ل عين:

ل  بورمي  رشيد    السيد)ة( 
50 رقم  البوغاز طريق  عنوانه)ا( حي 
املغربية  اململكة  طنجة   90000  7

كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: القصبة رقم 94
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 3668.
407I

iso fidus

HARBI BIJOUTRIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب
HARBI BIJOUTRIE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 67 

رقم 14 حي مبرلكة الدار البيضاء - 
20670 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HARBI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BIJOUTRIE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سالسل الذهب، إصالح جميع أنواع 

األجسام الذهبية، تاجر الذهب.
 67 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 - البيضاء  الدار  مبرلكة  حي   14 رقم 

20670 الدار البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حربي  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حربي  مصطفى  السيد 
حي الرحمة زنقة 17 رقم 482 البيضاء 

20660 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حربي  مصطفى  السيد 
حي الرحمة زنقة 17 رقم 482 البيضاء 

20660 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784118.
408I

L.AUDIFEC

ELHAOUDI IMMOBILIER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC

 ELHAOUDI IMMOBILIER
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 
شارع سارية، بن زلنيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل الدار 
البيضاء - املغرب. - 20340  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHAOUDI IMMOBILIER

إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال  ,لجميع  البناء  عمليات 

العقارية,ل  بالعقار،الترقية  متعلقة 

بصفة عامة جميع العمليات املنقولة 

التي  املالية  ل  التجارية,  العقارية 

أل  مباشرة  بصفة  تتصل  أن  يمكن 
غير مباشرة بموضوع تؤدي إلى تطور 

الشركة املذكورة..

 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طابق  زلنيم  بن  سارية،  شارع 

الدار  الثالثة،النخيل  الثالث،الشقة 

الدار    20340  - املغرب.   - البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : الحو�ضي  يونس  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحو�ضي  يونس  السيد 

بريسو  9/ف  فينيتو  فيتوريو  شارع 

فيني�ضي   39014 إيطاليا.  ميالنو 

إيطاليا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحو�ضي  يونس  السيد 

بريسو  9/ف  فينيتو  فيتوريو  شارع 

فيني�ضي   39014 إيطاليا.  ميالنو 

إيطاليا

السيد العربي الحو�ضي عنوانه)ا( 
بن  فقيه   07 رقم   ،02 ابتسام  حي 

صالح  بن  الفقيه   23203 صالح 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785306.
409I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAKIA HYGIENNE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SAKIA HYGIENNE  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1500 جنوب حي الذجري  - 70000 
العيون  املغر ب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAKIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HYGIENNE
غرض الشركة بإيجاز : صناعة ل 

بيع موادالنظافة  
التجارة بالجملة 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  لكــذلـك 
ل  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  ل 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أل غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1500 جنوب حي الذجري  - 70000 

العيون  املغر ب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حسين  اديب  محمد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000   : تداللي 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حسين  اديب  محمد  السيد 

محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 

سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 

الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حسين  اديب  محمد  السيد 

محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 

سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 

الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2087.

410I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 PHARMACIE ANOUAL
BOUDINAR

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 PHARMACIE ANOUAL

BOUDINAR شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بودينار; 

الدريوش ;املغرب - 62152 الدريوش  

املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE ANOUAL  :

.BOUDINAR

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

بودينار;   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدريوش ;املغرب - 62152 الدريوش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10000  : الصادقي   امين  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الصاديقي امين  عنوانه)ا( 

شارع   1 املستقبل  اقامة  باء  الشقة 

مكناس   50000 ج  م  امللكي  الجيش 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد الصاديقي امين  عنوانه)ا( 

شارع   1 املستقبل  اقامة  باء  الشقة 

مكناس   50000 ج   م  امللكي  الجيش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 يونيو 

2021 تحت رقم 2562.

411I

fidustade

 SABAA AIYOUN
ENVIRONNEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 30

، 20000، casablanca maroc
 SABAA AIYOUN

ENVIRONNEMENT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 11 
زنقة بليدة حي املستشفيات الدار 
البيضاء. - 20000  الدار البيضاء. 

املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509391
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SABAA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AIYOUN ENVIRONNEMENT
التدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املفوض للنفايات.
11 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
بليدة حي املستشفيات الدار البيضاء. 

- 20000  الدار البيضاء. املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 380.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.938   : تكنيك  كازا  الشركة 
حصة بقيمة 193.800 درهم للحصة 
السيد مبرلك سعيد :  1.292 حصة 

بقيمة 129.200 درهم للحصة .
السيد مبرلك أحمد :  570 حصة 

بقيمة 57.000 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تكنيك  كازا  الشركة 
لؤيساء نواصر ، طريق 114 ، الكيلو 
البيضاء.  الدار    20520  24.500

املغرب .
عنوانه)ا(  سعيد  مبرلك  السيد 
سيدي   74 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء.  الدار    20520 معرلف  

املغرب .
عنوانه)ا(  أحمد   مبرلك  السيد 
زليات نواصر نواصر 27182  نواصر 

املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  مبرلك  السيد 
سيدي   74 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء.  الدار    20520 معرلف  

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785365.
412I

BRADUS BUSINESS CENTER

LES 3 TORTUES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
LES 3 TORTUES شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  265 شارع 
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92  - 

20000 الدار البيضا ء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES 3  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TORTUES
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  جميع  لبيع  شراء  ل  لتصنيع 

املجوهرات لالديكو ر.
 265   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 
92  - 20000 الدار البيضا ء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   : يوسفي  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   يوسفي  زينب  السيدة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسفي  زينب  السيدة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
413I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 DISTRILAY COMMERCE &
DISTRIBUTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 DISTRILAY COMMERCE &
DISTRIBUTION  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1500 
جنوب حي الذجري - 70000 العيون 

املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DISTRILAY COMMERCE &

. DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : التخزين

التجارة، االستيراد ل التصدير 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  لكــذلـك 
ل  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  ل 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أل غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - الذجري  1500 جنوب حي 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسين  اديب  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000   : تداللي 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2088.
414I

iso fidus

 GENERALE MONTAGE»
 CARROSSERIE

 INDUSTRIELLE SARL  »
GMCI

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

iso fidus
حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب
 GENERALE MONTAGE»

 CARROSSERIE INDUSTRIELLE
SARL  » GMCI  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

الالد سيدي علي شطيبة كسكاد 
املحمدية - 28630 املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23061
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2021 يناير   11 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شطيبة  علي  سيدي  الالد  »دلار 
كسكاد املحمدية - 28630 املحمدية 
سيدي  الالد  »دلار  إلى  املغرب« 
 - املحمدية  الشالالت  عبدالنبي 

28630 املحمدية  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 24 يونيو 

2021 تحت رقم 1488.
415I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

LAAYOUNE FIRST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

LAAYOUNE FIRST  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1500 
جنوب حي الذجري - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAAYOUNE FIRST
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلراق املالية 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  كــل  لكــذلـك 
ل  الـعـقـاريـة  املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،  ل 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أل غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - الذجري  1500 جنوب حي 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسين  اديب  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   980   : تداللي 

درهم للحصة .
 GROUPE TADLAOUI الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   SA :  20

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب.
 GROUPE TADLAOUI الشركة 
س   ،3 كريستال  برج  عنوانه)ا(   SA
27، شارع سيدي محمد بن عبد هللا، 
مارينا  20000 الدار البيضاء املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

حسين  اديب  محمد  السيد 
محيطات  مشرلع  عنوانه)ا(  تداللي 
سيدي  شارع   ،19 ش   4 ط   1 مارينا 
الدار   20000 هللا  عبد  بن  محمد 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2085.

416I

BRADUS BUSINESS CENTER

CONSEIAIT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
CONSEIAIT شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIAIT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 -   6 شقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ملعلم  ايت  علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملعلم  ايت  علي  السيد 
 4 ط   3 عمارة   9 ج   2 السالم  اقامة 
الدار   20000 االلفة    1189 شقة 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ملعلم  ايت  علي  السيد 
 4 ط   3 عمارة   9 ج   2 السالم  اقامة 
الدار   20000 االلفة    1189 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

417I

LABELYUM

ARH GROUPE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LABELYUM
 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 10
 10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5،
20000، CASABLANCA MAROC

ARH GROUPE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

 BD لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ALLAL EL FASSI IMM 12 APPT

LOT SINE  - 40000 5 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81801
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2018 تقرر حل  18 أكتوبر  املؤرخ في 
 ARH شركة حات املسؤللية املحدلدة
 50.000 رأسمالها  مبلغ    GROUPE
 BD اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 ALLAL EL FASSI IMM 12 APPT 5
LOT SINE  - 40000 مراكش املغرب 

نتيجة ل :  ألسباب شخصية لمادية.
 BD ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 ALLAL EL FASSI IMM 12 APPT 5
LOT SINE  - 40000 مراكش املغرب. 

ل عين:
السيد)ة( عبد الحفيظ   لخياري ل 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 119114.
418I

BRADUS BUSINESS CENTER

H&H FRUTTI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
H&H FRUTTI شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

الال ياقوت لمصطفى املعاني رقم 62 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438139
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   16 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    H&H FRUTTI
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
ياقوت  الال  شارع   61 اإلجتماعي 
 20000  -  62 رقم  املعاني  لمصطفى 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قلة 

فرص البيع ل املنافسة
ل حدد مقر التصفية ب 61 شارع 
الال ياقوت لمصطفى املعاني رقم 62 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  حراري  سارة    السيد)ة( 
رقم   5 زنقة  سيهام  تجزئة  عنوانه)ا( 
2 عمارة 33 كاليفورنيا 20000 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
لمصطفى  ياقوت  الال  شارع   61  :

املعاني رقم 62
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784343.
419I

NJ BUSINESS

 SOCIETE AZID PROPRE
SERVICE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 SOCIETE AZID PROPRE
SERVICE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 582 
س تجزئة رياض الياسمين طريق 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63483
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 مارس   18 في  املؤرخ 
 SOCIETE AZID PROPRE حل 
مسؤللية  حات  شركة   SERVICE
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
تجزئة  س   582 اإلجتماعي  مقرها 
الشقف  الياسمين طريق عين  رياض 
نتيجة  املغرب  فاس   30000  - فاس 

إلنتهاء نشاط الشركة.
ل عين:

ل  كنبدار  عدنان    السيد)ة( 
رياض  تجزئة  س    582 عنوانه)ا( 
فاس  الشقف  عين  طريق  الياسمين 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
582 س  لفي   2021 18 مارس  بتاريخ 
عين  طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2685/021.

420I

FIDUCIA-MID

AzeGza Energy SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االلل طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
AzeGza Energy SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تمالحت زايدة  - 54350 ميدلت 
املغرب
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تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AzeGza Energy SARL

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت  الشمسية,مشغل  األلواح 

أل  املختلفة  األشغال  ل  الزراعية 

البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ميدلت   54350  - زايدة   تمالحت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ادريس   اقريرل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مصطفى  اقريرل   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ادريس   اقريرل  السيد 

املشيل  تربات  ال  تاريبانت  قصر 

52403 الريش املغرب.

عنوانه)ا(  ادريس   اقريرل  السيد 

املشيل  تربات  ال  تاريبانت  قصر 

52403 الريش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادريس   اقريرل  السيد 

املشيل  تربات  ال  تاريبانت  قصر 

52403 الريش املغرب

عنوانه)ا(  ادريس   اقريرل  السيد 

املشيل  تربات  ال  تاريبانت  قصر 

52403 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2021 تحت رقم 201.
421I

االستاد محمد لطفي

»MANAZEL AL IHSSANE«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
»MANAZEL AL IHSSANE« شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

44 مكتب رقم 2 تجزئة هبة طريق 
مكناس فاس 36 شارع الجيش 
امللكي اقامة فضا 2000 الطاق 
الرابع فاس 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28861
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريسية  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   640 الشرادي 
السيد  لفائدة   حصة   2.000 أصل 
)ة( عبد الرحمان اليحيالي االدري�ضي 

بتاريخ 21 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3089/2021.
422I

CABINET D’ EXPERTISE TAOFIQ

MIROGLIO MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET D› EXPERTISE TAOFIQ
 N° 119 Bd Abdelmoumen N°

 49, 7ème ETAGE, Quartier
 Des Hôpitaux، 20360،
CASABLANCA MAROC

MIROGLIO MAROC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

 Parc Atlantic« اتالنتيك لوجيستيك
Logistique«  - شارع موالي سليمان 
- عين السبع - 20590 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146799
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 17 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 Parc« لوجيستيك  اتالنتيك  »مجمع 
Atlantic »Logistique  - شارع موالي 
 20590  - السبع  عين   - سليمان 
 25 رقم   « إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
مصطفى  زنقة  زالية  الثاني  الطابق 
 20400  - تولل  لزنقة   املعاني 

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783505.
423I

االستاد محمد لطفي

»MANAZEL AL IHSSANE«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب
»MANAZEL AL IHSSANE« شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

44 مكتب رقم 2 تجزئة هبة طريق 
مكناس فاس 36 شارع الجيش 
امللكي اقامة فضا 2000 الطاق 
الرابع فاس 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28861
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2021 يناير   21 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
2 تجزئة هبة  44 مكتب رقم  »قطعة 
طريق مكناس فاس 36 شارع الجيش 

الطاق   2000 فضا  اقامة  امللكي 
الرابع فاس 30000 فاس املغرب« إلى 
»قطعة ب 436 تجزئة رياض الليمون 
فاس    30000  - فاس  مكناس  طريق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3089.
424I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

BOUDRA TRAV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

BOUDRA TRAV شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 148 شارع 

باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 
البيضاء. - 20250 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUDRA TRAV
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء ، الهندسة املدنية لاإلنشاءات 
 ، الكهرباء   ، الصيانة   ، املعالجة   ،
األعمال   ، الجبس   ، األملنيوم  نجارة 
لأعمال  املباني،  تنظيف   ، اإلنشائية 

متنوعة..
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 148  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع باحماد الطابق 5 رقم 18 الدار 
البيضاء  الدار   20250  - البيضاء. 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بودراع  لفاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بودراع  لفاء  السيدة 
ليساسفة 2 بلوك ب رقم 277 الدار 
البيضاء  الدار   20190 البيضاء  

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودراع  لفاء  السيدة 
ليساسفة 2 بلوك ب رقم 277 الدار 
البيضاء  الدار   20190 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785578.
425I

NJ BUSINESS

 STE YASSMINE
PRODUCTION SARL AU

إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE YASSMINE PRODUCTION
SARL AU »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 147 
بلوك 3 تجزئة الحديقة لاد فاس، 

فاس  - 30000 فاس  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46517

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل مقر الشركة :من رقم 2 زنقة 

الخطيب  ابن  شارع  السايح  قايد 

إقامة ابن النور شقة رقم 1 فاس إلى 

رقم 147 بلوك 3 تجزئة الحديقة لاد 

فاس، فاس 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

1000 حصة  تفويت حصص:تفويت 

السيد  إلى  تغبلوت  أمال  السيدة  من 

عادل محبي بوعرفة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

عادل  السيد  الشركة  مسير  تسمية 

محبي بوعرفة لاستقالة السيدة أمال 

تغبلوت

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون االسا�ضي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3233.

426I

AJBAR CONSULTING

STE PLACOZAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE PLACOZAR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

زنقة العندليب القطعة 12 حي 

طارق 2 - 30010 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLACOZAR

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع لتوزيع جميع أنواع مواد البناء.

- نقل البضائع لحساب الغير.

- إنجاز األعمال املختلفة.

- تجارة متنوعة.

- اإلنعاش العقاري..

 12 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة العندليب القطعة 12 حي طارق 

2 - 30010 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لطفي لزعر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 10 عنوانه)ا(  لزعر  لطفي  السيد 

 1 شقة  الليمون  رياض  تجزئة  س 

تغات 30090 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 10 عنوانه)ا(  لزعر  لطفي  السيد 

 1 شقة  الليمون  رياض  تجزئة  س 

تغات 30090 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3216.

427I

ABDELLAH EL BOUAKIL

HALA PROPERTY
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HALA PROPERTY
 Casablanca, 04 RUE

 ،KHEMISSATE ANFA ، 20000
الدار البيضاء املغرب

HALA PROPERTY شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عمارة 82 الطابق الرابع رقم 
16 حي بامليي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HALA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROPERTY
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الرابع  الطابق   82 عمارة  سمية 
16 حي بامليي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محفوظ خير هللا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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السيد محفوظ خير هللا عنوانه)ا( 
 20000 انفا  الخميسات  زنقة   04

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محفوظ خير هللا عنوانه)ا( 
 20000 انفا  الخميسات  زنقة   04

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783814.

428I

FIDUCIA-MID

ESPACE H.B SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االلل طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
ESPACE H.B SARL AU  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األرز رقم 92 زايدة  - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ESPACE H.B SARL AU
األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة أل البناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األرز رقم 92 زايدة  - 54350 ميدلت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  املقدم   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  املقدم   السيد 

 52250 أمالكو   بويزم  ايت  قصر 

كلميمة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  املقدم   السيد 

 52250 أمالكو   بويزم  ايت  قصر 

كلميمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2021 تحت رقم 195.

429I

SERHOUAL ABDELKADER

 صالح)  ع الت
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

اصالح العجالت

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيد)ة(   أعطى   2021 أبريل   28

للبطاقة  )ة(  الحامل  ملرابط  ادريس 

املسجل   C325262 رقم    الوطنية 

باملحكمة   40410 التجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  حق  بفاس  التجارية 
لألصل التجاري الكائن ب رقم 2 زنقة 

 30000 فاس  م.ج  الصديق  بكر  ابو 

ملرابط  احمد  للسيد)ة(  املغرب  فاس 

رقم    الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحامل 

C464620  ملدة 3 سنة تبتدئ من 01 

يناير 2021 ل تنتهي في 01 يناير 2024 

مقابل مبلغ شهري 1.800  درهم.

430I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

STE AHO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
STE AHO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق االلل الشقة 

3 - 20490 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHO
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس سلطان الطابق االلل الشقة 3 

- 20490 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اتخيا  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اتخيا  سعيد  السيد 
العيادي  اشغوف  دلار  اتخيا   سعيد 
 40110 غانم  سيدي  فف100  رقم 

مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اتخيا  سعيد  السيد 
العيادي  اشغوف  دلار  اتخيا   سعيد 
رقم فف100 40110 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785630.
431I

NJ BUSINESS

RAM6 EXPERTISE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

RAM6 EXPERTISE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAM6 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPERTISE
ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة 
مكتب الدراسات ل األبحاث.

التمتير
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مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع عبد 

الكريم بنجلون املدينة الجديدة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة حنان رمسيس  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : رمسيس   حنان  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة حنان رمسيس  عنوانه)ا( 

فاس  د  النرجس  اليمن  شارع   319

30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة حنان رمسيس  عنوانه)ا( 

فاس  د  النرجس  اليمن  شارع   319

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3267.

432I

االستاد محمد لطفي

»EL HOUTIYA«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 

2000 الطابق الرابع فاس ، 30000، 

فاس املغرب

»EL HOUTIYA« شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

58 سهب الورد باب فتوح فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68259

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   31
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL«  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»HOUTIYA
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : قطعة 58 
سهب الورد باب فتوح فاس - 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد املالك االدري�ضي :  800 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : االدري�ضي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
االدري�ضي  املالك  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

السيد محمد االدري�ضي عنوانه)ا( 
فاس 30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

االدري�ضي  املالك  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب

السيد محمد االدري�ضي عنوانه)ا( 
فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2779/2021.
433I

LA GENERALE D’EXPERTISE

 Mouna Consulting
Solutions, SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

LA GENERALE D›EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 90100، طنجة املغرب
 Mouna Consulting Solutions,

SARL شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية شارع 
بئر أنزران- 7 زنقة لادي أليان إقامة 
الزهراء الطابق 4 الشقة رقم 17  - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Mouna Consulting Solutions,

.SARL
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أل  املغرب  داخل  سواء  الشركة 

خارجه:
- مركز االتصال

- مركز املساعدة
- الخدمات اإلدارية

- الخدمات بشكل عام
زالية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أليان  لادي  زنقة   7 أنزران-  بئر  شارع 
رقم  الشقة   4 الطابق  الزهراء  إقامة 

17  - 90000 طنجة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة  منى بوهولة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد منير امزعوج :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوهولة  منى  السيدة  

  7 قطعة  الخطاب  ابن  عمر  تجزئة 

90000 طنجة  املغرب.

عنوانه)ا(  امزعوج  منير  السيدة 

  7 قطعة  الخطاب  ابن  عمر  تجزئة 

90000 طنجة  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امزعوج  منير  السيد 

  7 قطعة  الخطاب  ابن  عمر  تجزئة 

90000 طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244120.

434I

NJ BUSINESS

STE ATB TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE ATB TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 

مكرر زنقة 6 حي صحرالة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATB TRAVAUX
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منعش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - البناء ل األشغال املختلفة  .

 4 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - فاس  صحرالة  حي   6 زنقة  مكرر 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : العزلزي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بلغري�ضي  الواحد  عبد  السيد 

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

300 حصة  السيد محمد طلحالي :  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : العزلزي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 : بلغري�ضي  الواحد  عبد  السيد 

300 بقيمة 100 درهم.

 300  : طلحالي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العزلزي  محمد  السيد 

رقم 4 مكرر زنقة 6 حي صحرالة فاس 

30000 فاس املغرب.

بلغري�ضي  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دلار الالد حمو الالد الطيب 

فاس  30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(   طلحالي  محمد  السيد 

احواز  الطيب  الالد  حمو  الالد  دلار 

فاس 30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العزلزي  محمد  السيد 

رقم 4 مكرر زنقة 6 حي صحرالة فاس 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3210.

435I

FIDUCIA-MID

SAHTRAD SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص
FIDUCIA-MID

رقم 98 الطابق االلل طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
SAHTRAD SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تمالحت زايدة - 54350 ميدلت 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1945
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايت  حساين   )ة(  السيد  تفويت 
قسو 100 حصة اجتماعية من أصل 
500 حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد 

ايت قسو بتاريخ 15 يونيو 2021.
ايت  حساين   )ة(  السيد  تفويت 
قسو 400 حصة اجتماعية من أصل 
500 حصة لفائدة  السيد )ة( فاطمة  

جعضيض بتاريخ 15 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   25 بتاريخ  بميدلت   االبتدائية 

2021 تحت رقم 202.
436I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

ITALAIR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

ITALAIR شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم GH2-17   الطابق الثاني 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.398445

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 22 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
   17-GH2 التقدم  »مجموعة  من 
الطابق الثاني سيدي البرنو�ضي الدار 
البيضاء  الدار   20610  - البيضاء 
املغرب« إلى »483 تجزئة نسيم محل 
6 ليساسفة الدار البيضاء - 20190 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785581.
437I

HOUSSAM EDDINE

سم2نس)كسر
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC

سمونا كار شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخراز رقم 49  - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29907
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سمونا 

كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 93000  -   49 رقم  الخراز  محمد 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
300 حصة    : السيد اعراب مراد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اعراب انوار :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اعراب زكرياء :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مراد  اعراب  السيد 
شارع جبل بوغافر زنقة 07 رقم 167 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  انوار  اعراب  السيد 
شارع جبل بوغافر زنقة 07 رقم 167 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  زكرياء  اعراب  السيد 
شارع جبل بوغافر زنقة 07 رقم 167 

93000 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد  اعراب  السيد 
شارع جبل بوغافر زنقة 07 رقم 167 

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1699.
438I

BUSINESS CENTER.COM

RTEL SOLUTIONS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

RTEL SOLUTIONS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد املومن رقم 236 شارع باسكي 
اقامة ف8 الطابق الثاني  رقم 6، 

الدار البيضاء 20390 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RTEL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب لفي الخارج:
االتصاالت  لهندسة  خدمات   •

لتكنولوجيا املعلومات.
في  لاالستشارات  الوساطة   •
ل  لالالسلكية  السلكية  االتصاالت 

.NICT
املديرين  لتعيين  اختيار   •
نيابة عن أي  التنفيذيين لاملهندسين 

كيان لطني أل أجنبي.
في  املتخصصة  املهارات  نشر   •

الخارج.
هندسة  في  االستشارات   •

االتصاالت لتكنولوجيا املعلومات.
• خدمات التدريب لاالستشارات.

أجهزة  لتصدير  استيراد   •
لاملواد  لاالتصاالت  الكمبيوتر 

االستهالكية.
• تطوير لبيع برامج الكمبيوتر.

املعلومات  تكنولوجيا  تكامل   •
لحلول االتصاالت.

• تطوير لتنفيذ مواقع تكنولوجيا 
التجارة  لحلول  املعلومات 

اإللكترلنية.
تكنولوجيا  مجمعات  إدارة   •

املعلومات.

• الكابالت لإنشاء لتأمين شبكات 
الكمبيوتر لاالتصاالت.

لاملواد  املنتجات  لتسويق  شراء   •
لامللحقات الكهربائية.

• هندسة مدنية؛
الطاقة  معدات  تركيب   •
الشمسية لجميع الطاقات املتجددة.

• نشاط املجلس باملعنى الواسع.
• مقدمو األعمال لالوساطة.

اإلنشائية  األعمال  كافة  تنفيذ   •
لاالتصاالت  الكهربائية  للشبكات 

لتقنية املعلومات.
لالخدمات  النقل  إدارة   •

اللوجستية.
• استيراد ل تصدير ؛

• التجارة العامة؛
 ، بالجملة  البيع   ، التبادل   •
 ، التصميم   ، الدراسة   ، التجزئة 
التشغيل اآللي ، التركيب ، االتصاالت 
 ، الخدمة   ، املعلومات  تكنولوجيا   ،
االتصاالت  منتجات  لبيع   ، الصيانة 

لتكنولوجيا املعلومات.
• إنشاء ، حيازة ، تأجير ، تأجير ، 
إدارة جميع األعمال التجارية ، تأجير 
، تشغيل جميع املؤسسات  ، تركيب 
لاملصانع  لاملخازن  لالشركات 
في أحد األنشطة  لالورش لاملساهمة 

املحددة أل األخرى.
• تمثيل جميع العالمات التجارية 
، لالحصول على االمتياز ، لاستغالل 
لالتراخيص  االختراع  براءات  جميع 
التجارية  لالعالمات  لالعمليات 

لاالمتيازات.
املشاريع  جميع  دراسة   •
لاملشاركة في جميع الشؤلن التجارية 
لاملنقولة  لاملالية  لالصناعية 
أل  مباشر  بشكل  املتعلقة  لالعقارية 
غير مباشر بهدف الشركة أل التي قد 

تسهل توسع الشركة لتطويرها.
املعامالت  جميع   ، أعم  لبشكل 
لالعقارية  لاملنقولة  لاملالية  التجارية 
املتعلقة بشكل مباشر أل غير مباشر ، 
كلًيا أل جزئًيا ، بأحد األشياء املحددة 

أل بأي أشياء مماثلة أل مرتبطة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باسكي  شارع   236 رقم  املومن  عبد 

 ،6 رقم  الثاني   الطابق  ف8  اقامة 
الدار البيضاء 20390 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد افقير :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  افقير  رشيد  السيد 
كوركرلن   30260 فرنسا  كوركرلن 

فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  افقير  رشيد  السيد 
كوركرلن   30260 فرنسا  كوركرلن 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785644.
439I

FIRST EXPERTISE

SPIRAX SARCO MAGHREB
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIRST EXPERTISE
 BD MOHAMMED V 3-658

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب
 SPIRAX SARCO MAGHREB

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي                                                             
شارع محمد السادس، رقم  6 

عمارة ماثيس، بلوك أ الطابق الثاني 
السوي�ضي  - 10170 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2019 ماي   06 في  املؤرخ 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من »                                                            

 6 رقم   السادس،  محمد  شارع 
الثاني  أ الطابق  عمارة ماثيس، بلوك 
10170 الرباط املغرب«  السوي�ضي  - 
 146 تجزئة   3 قطاع  مطاع  »لالد  إلى 
  .2 محل   ،6 ل   5 املكتب  أرفود   زنقة 

تمارة  10160 تمارة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2019 تحت رقم 103199.
440I

O.L.A.I AGRICULTURE

 O.L.A.I AGRICULTURE
((O.L.A I.A

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

O.L.A.I AGRICULTURE
 HAY RIYAD N°841 SIDI KACEM

 HAY RIYAD N°841 SIDI
 KACEM، 16000، SIDI KACEM

MAROC
 O.L.A.I AGRICULTURE (O.L.A

I.A( شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الرياض رقم 841 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28799

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   19
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 O.L.A.I : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.(AGRICULTURE (O.L.A I.A
أشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحة لتربية املوا�ضي
- اإلستيراد لالتصدير.
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حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي   16000  -  841 رقم  الرياض 

قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد أسامة بن حيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : حيدة  بن  أسامة  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد أسامة بن حيدة عنوانه)ا( 
عمارة املغرب العربي رقم 25 16000 

سيدي قاسم املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بن حيدة عنوانه)ا( 
عمارة املغرب العربي رقم 25 16000 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 127.
441I

IGOLAX SARL-AU

D3PORT SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

D3PORT SARL دترلا بور
اقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 ، 
90060، طنجة املغرب

D3PORT SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90060  طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.110359

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
حات  شركة   D3PORT SARL حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
شارع  العزيزية  اقامة  اإلجتماعي 
الطابق  السعودية  العربية  اململكة 
املغرب  طنجة    90060  -  20 رقم   3

نتيجة ل قرارمترب عن الشركاء.
ل عين:

ل  الطيبي  رشيد    السيد)ة(  
بلوك  تدارت  املجد  مركب  عنوانه)ا( 
25 ل3 رقم 14 90080 طنجة املغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  لفي   2021 يونيو   21 بتاريخ 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90060 

طنجة املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244145.

442I

COMPTA DAK

SANITAIR  DAKHLA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

SANITAIR  DAKHLA شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة الطابق السفلي رقم 607 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANITAIR  DAKHLA
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب لفي الخارج هو : 
في  متخصصة  بالجملة   تجارة 

مواد البناء )صحية(
لالتمثيل  التجارة  تشغيل 
لجميع  املواد  لجميع  لالتكليف 

االجهزة الصحية لالتدفئة
بجميع   الصحية  األدلات  بيع 

أشكالها بشكل عام
مواد  جميع  لتجارة  لبيع  شراء   
البناء لالتركيبات الصحية لالسباكة 

لالطالء لاإلكسسوارات الصناعية
أعمال التشطيبات في البناء

أشكال  من  شكل  أي  لشراء  بيع 
الرخام

تسويق لإنتاج مواد البناء.
أعمال متنوعة )إنشاءات - رخام - 
بالط - ديكور - جص - دهان - لجميع 

األعمال املتعلقة بالقطاع العقاري(.
نقل كل هذه األشكال

التجارة   ، التصدير   / االستيراد 
العامة

 تقديم الخدمات لالتجارة
 تأجير جميع أنواع معدات البناء 

لالتشطيب لكذلك معدات النقل.
طلبات  لتقديم  املشاركة   

املناقصات لالعقود العامة
عمليات  بجميع  التاجر  يقوم 
االستيراد لالتصدير لجميع املنتجات 
بجميع  لاملواد  لاألشياء  لالبضائع 
نصف  إلى  الصنع  تامة   ، أنواعها 
تشطيب ، بجميع أنواعها لمن جميع 

األصول.
لالتمثيل  لاملتاجرة  لالبيع  الشراء 

لالتوزيع لالتعاقد من الباطن.
االستحواح أل اإليجار أل االستئجار 
لكذلك التطوير لالتحويل لالتشغيل 
املباشر أل غير املباشر ألي مصنع أل 

مبنى لتحقيق الغرض الرئي�ضي.

االستحواح على حصة أل مصلحة 
في أي شركة أل عمل مماثل.

 ، األبواب  ممسحات   ، السجاد 
الحصير ، املشمع لأغطية األرضيات 
األخرى ؛ معلقات جدارية لليست من 

نسيج.
 املالبس لاألحذية لأغطية الرأس.

أجهزة لمنشآت لإلضاءة لالتدفئة 
لالطبخ  البخار  لتوليد  لالتبريد 
املياه  لإمدادات  لالتهوية  لالتجفيف 

لالتركيبات الصحية.
املطبوعات؛  لالكرتون.  الورق 
الصور.  الكتب.  لتجليد  مقاالت 
 ، لاملكتب  القرطاسية  مستلزمات 
باستثناء األثاث ؛ مواد الصقة )مواد 
الصقة( لألغراض املكتبية أل املنزلية 
للفنانين. فرش  ؛ مواد الرسم لاملواد 
الطالء املواد التعليمية أل التعليمية ؛ 
بالستيكية  لأكياس  لأغشية  صفائح 
 ، الحرلف  كتلة  ؛  لالتعبئة  للتغليف 

الكليشيهات.
اللحوم  ؛  لالرياح  الشراء 
لالطرائد  لالدلاجن  لاألسماك 
الفواكه  اللحوم  مستخلصات  ؛ 
لاملجمدة  املحفوظة  لالخضرلات 
الهالم  ؛  لاملطبوخة  لاملجففة 
لاملربيات لالكومبوت. بيض؛ الحليب 
لمنتجات  لالزبادي  لالزبدة  لالجبن 
لدهون  زيوت  ؛  األخرى  األلبان 

غذائية. شاى قهوة
لاملطاعم  املطاعم  خدمات   
 ، القهوة  استراحات   ، )الطعام 

املضيفات( ؛ اقامة مؤقتة.
 التجارة الوطنية لالدللية

 النظافة العامة ، النظافة العامة 
؛ تنظيف نهاية العمل

 أعمال البناء
 تنظيم فعاليات )لطنية لدللية(

لاملؤتمرات  املعارض  تنظيم 
لالندلات لاملكتبات

نقل البضائع
الحريق  معدات  جميع  تسويق   
الحماية  لمعدات  الحريق  لطفايات 

لالسالمة املهنية
 بيع املالبس املهنية
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 خدمات البناء لاإلصالح لالتركيب 
لاإلنارة  املدنية  لالهندسة  لالبناء 

العامة ،
أنابيب  معدنية.  غير  بناء  مواد   
األسفلت  ؛  للبناء  صلبة غير معدنية 
مباني  ؛  لالقار  لالقطران  لالزفت 
 ، اآلثار  ؛  غير معدنية   ، للنقل  قابلة 

لليس من املعدن.
 ، لالشراء  البيع   ، االستيراد 

التجارة العامة
 النقل ؛ تعبئة لتخزين البضائع ؛ 

منظمة السفر.
لالنجارة  التطوير  أعمال  جميع 
لالدهان لالسباكة لالصرف الصحي.

التقنية  لاملعدات  الكمبيوتر   
لاملراقبة بالفيديو. العرض العام

 غسيل سيارات. شبابيك؛ األرائك 
لالكرا�ضي ُبسط ، سجاد ُملصق

 حفر
صيد األسماك لاملأكوالت البحرية 
لاملأكوالت  األسماك  لبيع  لشراء 
لاألسماك  املحار  استزراع  ؛  البحرية 
لأحن  البحر  لبلح  البحرية  لاملأكوالت 

البحر
 النقل ؛ املعالجة لاملعالجة تجميد 

املأكوالت البحرية لتعبئة األسماك
 ، املستهلك  التوريد   ، التوريد   

التوريد الزراعي ،
 عقاقير لمواد بناء لمواد كهربائية 
لزراعية  )بشرية  زراعية  لأغذية 

لماشية(
تسويق لتوزيع أي منتج غذائي

جميع   ، عمومية  أكثر  لبشكل     
مباشر  بشكل  املرتبطة  العمليات 
نمو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر  غير  أل 

الشركة لتطورها.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  607 رقم  السفلي  الطابق  الوحدة 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هدي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هدي  حسن  السيد 
14 عين  05 رقم  تجزئة الصفاء زنقة 
الشق البيضاء 20470 الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هدي  حسن  السيد 
14 عين  05 رقم  تجزئة الصفاء زنقة 
الشق البيضاء 20470 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1190/2021.
443I

ESPERE CONSULTING

ROZALENA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

ROZALENA شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 1 
حي ايت املودن - 80000  ايت ملول 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROZALENA
غرض الشركة بإيجاز : استيراد ل 

تصدير مواد التجميل.
 1 بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
80000  ايت ملول   - حي ايت املودن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حجاب  الصمد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
حجاب  الصمد  عبد  السيد 
لادي  القريعة   16 زنقة   5 عنوانه)ا( 

زم 25350 خريبكة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حجاب  الصمد  عبد  السيد 
لادي  القريعة   16 زنقة   5 عنوانه)ا( 

زم 25350 25350 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1009.
444I

ESPERE CONSULTING

GLOBAL LINK bc3 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

 GLOBAL LINK bc3 شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 24 دار 

 AGADIR 80000 الجوار حي الهدى
أكادير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
46119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL LINK bc3
غرض الشركة بإيجاز : استيراد ل 

تصدير املنتوجات اإللكترلنية.
دار   24  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AGADIR 80000 الهدى  حي  الجوار 

أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زيان شطيبي :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شطيبي  زيان  السيد 
 92500 مامليزلن   استين  زنقة   109

باريس فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شطيبي  زيان  السيد 
 92500 مامليزلن   استين  زنقة   109

باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   10 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 98267.
445I

SOCIETE SEJD SARL

STE VA REVIENT SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
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 STE VA REVIENT SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
 SECTEUR لعنوان مقرها اإلجتماعي

 SAFAA RUE FADILALOT
 OUSSRA AAZIB HADJ KADOUR

.- 90000 TANGER MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 مارس   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املغربي  حنان  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  السيد )ة( أحمد 

بوريال بتاريخ 18 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 4276.

446I

HAPPY COMPTA SARL

RIDA YAHYA TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

RIDA YAHYA TRAVAUX شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 
السالم شارع 20 غشت رقم 19 - 

23000 بني مالل  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIDA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAHYA TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 19 رقم  غشت   20 شارع  السالم  حي 

- 23000 بني مالل  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عوار يونس  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : متوكيل  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يونس   عوار  السيد 
امبارك  الالد  اكنال  الالد  العيايطة 

23000 بني مالل املغرب.
السيد عبدهللا متوكيل عنوانه)ا( 
تجزئة الحضرية رقم 28 23000 بني 

مالل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس   عوار  السيد 
امبارك  الالد  اكنال  الالد  العيايطة 

23000 بني مالل املغرب
السيد عبدهللا متوكيل عنوانه)ا( 
تجزئة الحضرية رقم 28 23000 بني 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 ماي  االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 

2021 تحت رقم 556.
447I

AUDITAX MAROC

SEMINNOV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc

SEMINNOV »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 27 شارع 
البشير لعلج ، درب غلف )فرانسوا 
بونسارد، إقامة فال جولي( الدار 
البيضاء 20102 الدار البيضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.265831
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يناير 2021
األسا�ضي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:   مقتضيات  مع  للشركة 
األسا�ضي  النظام  لتحيين  تعديل 
 لعملية تفويت حصص 

ً
للشركة تبعا

إجتماعية بين شريكين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777095 .
448I

AUDITAX MAROC

VILMORIN ATLAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير تسمية الشركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219
 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
VILMORIN ATLAS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي طريق 

الوزيس، زنقة رقم 3، رقم 6، 
 ،M02ل B108، B109 مكتب رقم

الوزيس الجنوبية، حي الوزيس، 
الدارالبيضاء  - 20410 الدارالبيضاء  

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
193683

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2020 دجنبر   08 في  املؤرخ 
 VILMORIN« من  الشركة  تسمية 
VILMORIN-« إلى   »ATLAS

. »MIKADO ATLAS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782664.
449I

CABINET AIF CONSULTING

BCS INTERIM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

CABINET AIF CONSULTING
23 شارع عقبة بن نافع الطابق 
الثالت رقم 5 الحي املحمدي ، 
20600، الدار البيضاء املغرب
BCS INTERIM  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 - 25557  الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.402831

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 أكتوبر  املؤرخ في 
 BCS شركة حات املسؤللية املحدلدة
INTERIM   مبلغ رأسمالها 100.000 
 46 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
الثاني  الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدار    25557  -  6 رقم  الشقة 
انخفاض   : نتيجة ل  البيضاء املغرب 

في النشاط التجاري.
ل حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
رقم 6 الدار البيضاء - 20600 الدار 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  بوزلبع  شكيب    السيد)ة( 
رقم  منضرنا  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدار   25557 معرلف  سيدي   26
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ل محل تبليغ العقود لالوثائق 
شارع   46  : بالتصفية  املتعلقة 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 الدار البيضاء
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 763247.

450I

موثق

AOUDRI
إعالن متعدد القرارات

موثق
رقم 28 عمارة افران 2 شارع الحسن 

II اكادير ، 80020، اكادير املغرب
AOUDRI  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 79 

ساحة 20 غشت رقم 79  - - كلميم 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.553
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 شتنبر 2020
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم قرار رقم 1:: الذي ينص 
مايلي:  على  ينص  الذي  مايلي:  على 
تم اعالم بوفاة السيد رشيد الصبار 

شريك
قرار رقم قرار رقم 2:: الذي ينص 
مايلي:  على  ينص  الذي  مايلي:  على 
رشيد  السيد  الهالك  حصص  توزيع 
الصبار ل البالغة 2000 حصة لفائدة 
املؤرخ  اإلراثة  لرسم   

ً
تبعا الورثة 

األتي  بالشكل  في17/08/2020 
السيد البشير الصبار 1667 حصة ل 

السيدة جمعة بنحتوش 333 حصة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
ينص  الذي   :1 رقم  بند  رقم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي  مايلي:  على 
للشركة  األسا�ضي  النظام  تحيين 
شركة   »STE AOUDRI  « املسماة 

حات مسؤللية محدلدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

2021 تحت رقم 177/2021.

451I

SOCIETE SEJD SARL

BOUGDOUR WOOD 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
 BOUGDOUR WOOD شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MDCHAR AIN DALIA KABIRA
 JAMAAT AOUAMA - 90000

TANGER MAROC
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117499
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUGDOUR WOOD
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع أنواع األخشاب بالجملة.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MDCHAR AIN DALIA KABIRA
 JAMAAT AOUAMA - 90000

.TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوطاهر  أحيدار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احيدار مراد :  125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد احيدار محمد امين :  125 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 125   : االله  عبد  احيدار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 125   : رضوان  احيدار  السيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد أحيدار بوطاهر عنوانه)ا( 
حي الجيراري 2 زنقة لاد لرغة رقم 32 

90000 طنجة  املغرب.
السيد احيدار مراد عنوانه)ا(  حي 
 32 رقم  لرغة  لاد  زنقة   2 الجيراري 

90000 طنجة  املغرب.
امين  محمد  احيدار  السيد 
عنوانه)ا( الجيراري 2 زنقة  لاد لرغة 

رقم 32 90000 طنجة  املغرب.
االله  عبد  احيدار  السيد 
عنوانه)ا( حي الجيراري 2 زنقة ال رقم 

32 90000 طنجة  املغرب.
السيد  احيدار رضوان عنوانه)ا( 
زنقة لادي لرغة رقم   2 الجيراري  حي 

32 90000 طنجة  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد أحيدار بوطاهر عنوانه)ا( 
حي الجيراري 2 زنقة لاد لرغة رقم 32 

90000 طنجة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5607.
452I

SoluTeam

SoluTeam
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SoluTeam
 265Boulevard Mohamed

 Zerktouni 9 ème étage, N°92 ،
20000، casablanca maroc

SoluTeam شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي   265 
 9éme ETG , N° 92 Boulevard
 ZERKTOUNI  CASABLANCA

20000 CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

505557

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SoluTeam

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع  لكافة  لالتدريب  الخدمات 

املوارد  في  املتخصصة  االستشارات 

بشأن  املشورة  حلك  في  بما  البشرية. 

بشأن  املشورة  لتقديم   ، التوظيف 

املشورة  لتقديم   ، املهنية  اإلدارة 

البشرية  املوارد  هيكلة  إعادة  بشأن 

 ، لالتكامل  املوظفين  عن  لالبحث   ،

لتدريب املوظفين ، لالتدريب الفردي 

لالجماعي.

 265    : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9éme ETG , N° 92 Boulevard

 ZERKTOUNI  CASABLANCA

.20000 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   ZAHI BADR السيد 

 ALLEE DE LA FORET 92360  24

 MEUDON FRANCE 92360

.MEUDON FRANCE

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   ZAHI BADR السيد 

 ALLEE DE LA FORET 92360  24

 MEUDON FRANCE 92360

MEUDON FRANCE
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
453I

YF CONSULTING SERVICES

COMPLEPHARM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
COMPLEPHARM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58671

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    COMPLEPHARM
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
عبد  موالي  إقامة   59 اإلجتماعي 
العزيز شارع موالي عبد العزيز رقم 4 
القنيطرة. - 14000 القنيطرة املغرب 
على  الحصول  صعوبة   : ل  نتيجة 

التراخيص..
ل حدد مقر التصفية ب 59 إقامة 
عبد  موالي  شارع  العزيز  عبد  موالي 
املغرب  القنيطرة.   4 رقم  العزيز 

14000 القنيطرة املغرب. 
ل عين:

ل  الجوطي  السعيد   السيد)ة(  
بئر   52 رقم  ميموزة  تجزئة  عنوانه)ا( 
القنيطرة   14000 القنيطرة  الرامي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59  :
موالي عبد العزيز رقم 4 القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84596.
454I

MONITUDE SARL

OUCHENS RENT CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONITUDE SARL
 TETOUANAV DAKKA TOUABEL

 SOFLA ، 93040، TETOUAN
MAROC

OUCHENS RENT CAR شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�ضي حي الديزة مارتيل - 93000 
مارتيل املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29747

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUCHENS RENT CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 93000  - مارتيل  الديزة  حي  األر�ضي 

مارتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سهيل  ألشن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سهيل  ألشن  السيد 

شارع خالد بن الوليد عمارة ألشن ط 
2 رقم 03 93000 تطوان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايمان  بويبا  السيدة 

الحمامة  تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 

عمارة 29 ط 4 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1649.

455I

KAMAR BENOUNA

KAYNA GROUP))ش)م)م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

KAYNA GROUP  ش م م  »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: الطريق 

الرئيسية رقم 7 الحي الصناعي   - 

26300 برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9567

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
النقص في  راسمال من 72.650.000 

طريق  عن  درهم    26.160.000 الى 

امتصاص الخسائر املتراكمة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القوانين 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 815/2021.

456I

HIGH EDGE CONSULTING

 COSTA MARINA
CONSTRUCCION

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
 COSTA MARINA

CONSTRUCCION  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي لاد املالح 
18 حي ك طريق إقليمي - 93150 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 COSTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MARINA CONSTRUCCION
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة،
استيراد مواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي : لاد املالح 
 93150  - إقليمي  طريق  ك  حي   18

مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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بن  ال�ضي  ايت  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : يوسف 

درهم للحصة .
 250   : بوعزة   سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال�ضي  ايت  الغالي  محمد  السيد 
بن يوسف :  250 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بن  ال�ضي  ايت  محمد  السيد 
كابو  بيرال  مركب  عنوانه)ا(  يوسف 
مرتيل   93150  5 شقة   14 عمارة   1

املغرب.
عنوانه)ا(  بوعزة   سميرة  السيدة 
شارع 9 ابريل اقامة لسيم ط 3 شقة 

5  93000 تطوان املغرب.
السيد محمد الغالي ايت ال�ضي بن 
يوسف عنوانه)ا( شارع 9 ابريل اقامة 
تطوان   93000   5 شقة   3 ط  لسيم 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بن  ال�ضي  ايت  محمد  السيد 
كابو  بيرال  مركب  عنوانه)ا(  يوسف 
مرتيل   93150  5 شقة   14 عمارة   1

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1687.
457I

ساجيس كونساي

CLINIQUE MIMOSA
إعالن متعدد القرارات

ساجيس كونساي
مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب
CLINIQUE MIMOSA »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الساللي، رقم 55، إقامة مكاتب 

الحدائق، الطابق األلل، مكتب 5 - 
30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.62755

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: تفويت 2000 حصة  من طرف 
موالي  لفائدة  هاشمي  غالي  السيد 

أحمد هاشمي
قرار رقم -2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم -7: الذي ينص على مايلي: 

تقديم  الرأسمال
بند رقم -8: الذي ينص على مايلي: 

تكوين رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 3206.
458I

HIGH EDGE CONSULTING

GPS SERVER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
GPS SERVER شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم 
6 - 93000 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26793
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   19 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع الحسن التاني مكاتب النخيل 
إلى  املغرب«  تطوان   93000  -  6 رقم 

بن  طارق  شارع  الدفل  ساقية  »حي 
زيد زنقة 3 - 93150 مرتيل  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1443.
459I

HIGH EDGE CONSULTING

GPS SERVER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
GPS SERVER شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم 
6 - 93000 تطوان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26793
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 ماي 2021 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
إستيراد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   15 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1443.
460I

HIGH EDGE CONSULTING

GPS SERVER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
GPS SERVER شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل رقم 
6 - 93000 تطوان املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

26793
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حذف  تم   2021 ماي   19 في  املؤرخ 
الشركة  نشاط  من  التالية  األنشطة 

الحالي :
املوقع  تحديد  أنظمة  تركيب 

الجغرافي لتطبيقات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1443.
461I

STE LTD

STE LTD SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE LTD
 LOT NADIA ، 35000، TAZA 29

MAROC
STE LTD SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 29 تجزئة 

نادية - 35000 تازة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4459

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كربوب  فاطمة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   150
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   15.000
يونيو   14 بتاريخ  إبراهيم  العابد 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 371.
462I
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MAROC AUDIT

TRANSAMAK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MAROC AUDIT
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG
CASABLANCA ،20000 ، املغرب

TRANSAMAK شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
الال ياقوت ، زالية مصطفى املعاني 

الطابق األلل رقم 56 - 20000  الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSAMAK
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عالم  من  العناصر  جميع  لتسويق 
النوم ، بما في حلك املراتب ، لنوابض 
 ، األسرة  لإكسسوارات   ، الصندلق 
 ، لاللحاف   ، لالوسادات  لالوسائد 

لأغطية السرير.
عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 
املعاني  مصطفى  زالية   ، ياقوت  الال 
الطابق األلل رقم 56 - 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلماعز  امال   السيدة 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : السيد صالح الدين رشيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلماعز  امال   السيدة 
درج  ياسمين  زنقة  النخيل  اقامة 
الدار    20000  3 شقة   2 طابق  ج 

البيضاء املغرب.
رشيد  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( اقامة النخيل زنقة ياسمين 
درج ج طابق 2 شقة 3 20000  الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلماعز  امال   السيدة 
درج  ياسمين  زنقة  النخيل  اقامة 
الدار    20000  3 شقة   2 طابق  ج 

البيضاء املغرب
رشيد  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( اقامة النخيل زنقة ياسمين 
درج ج طابق 2 شقة 3 20000  الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784587.
463I

FINCOSA MARRAKECH

JAGAPROM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االلل الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

JAGAPROM شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
بابيلون لردة 2 الطابق 3  اقامة 
9 بلوك 1 شقة رقم 15 مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116463
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAGAPROM

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 اقامة    3 الطابق   2 لردة  بابيلون 

بلوك 1 شقة رقم 15 مراكش 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الرحمان كهر  السيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : جالل  فهد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

كهر  الرحمان  عبد  السيد 
فلوبير  كوستاف  زنقة   74 عنوانه)ا( 

54000  امام نان�ضي . املدينة الجديدة 

فرنسا.

عنوانه)ا(  جالل  فهد  السيد 

اقامة املنصور 2 شقة رقم 9 10000 

الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

كهر  الرحمان  عبد  السيد 
فلوبير  كوستاف  زنقة   74 عنوانه)ا( 

54000  امام نان�ضي . املدينة الجديدة 

فرنسا

عنوانه)ا(  جالل  فهد  السيد 

اقامة املنصور 2 شقة رقم 9 10000 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125490.

464I

compta jour

ARTECL TRAV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc
ARTECL TRAV شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
الكائنب اقامة  نور النخيل عمارة 
س2 شقة رقم 58 نخيل الجنوبي 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTECL TRAV
 Travaux  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Divers Ou Constructions
املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  النخيل  نور  اقامة   الكائنب 
الجنوبي  نخيل   58 رقم  شقة  س2 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد تكرتي :  100 حصة 

بقيمة 10.000,00 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  تكرتي  سعيد  السيد 
النخيل  نور  اقامة   الكائنب  املكتب 
نخيل   58 رقم  شقة  س2  عمارة 
مراكش   40000 مراكش  الجنوبي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تكرتي  سعيد  السيد 
النخيل  نور  اقامة   الكائنب  املكتب 
نخيل   58 رقم  شقة  س2  عمارة 
مراكش   40000 مراكش  الجنوبي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125508.
465I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 AFRICA STONE
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

 AFRICA STONE
MANAGEMENT

شركة مساهــمة ح ا ت  لجـنة  مــد 
ير يــة  ل مـجلــس الـرقـا بـة ر أ سما لها 

7.000.000  درهم
مقر ها اال جتما عي : الدا ر البيضا 
ء ، عمارة فضاء بامليي ، 13 زنقة إبن 

طفيل – حي بامليي
البيضاء  الدار   : التجاري  السجل 

رقم 387093
ل  الرقابة  مجلس  تركيـب  إعـادة 

اللجـنة  املـديرية
1. إ ن مـجـلــس الـر قا بة  املنعقد   
2021  قـد أ خـذ  13 أبريل  بتا ر يخ   
بـعـقـد  إ ستقا لة  السيد محمد كمال 
مجلس  رئيس   منصب  من  مكداد 
عضو  بمهام   االحتفاظ  مع  بة  الرقـا 
السيد   نتـخــب   إ   ، الرقابة  ملجلس 
جديد   كرئيس  الدين  تاج  عثمان 
ملجلس الرقـا بة لحلك للمدة املتبقية   
التي ستنتهي  عند   ل  ملهامه  كعضو  
ي   د  العا  م   العا  الجمع  د   نعقا  إ 
2022 ،  أ  املتعلق بحسا با ت  سنة  
خـذ بعقد  إ ستقا لة  السيد  محمد  
زين من مصب رئيس  اللجنة  املد يرية 

، عـيـن  السيد  خالد لطيفي  كــرئـيـس 
للمدة  يرية لحلك  املد  لللجنة   جديد 
عند  تنتهي  املستقل  للرئيس  املتبقية 
املتعلق  العاد ي  العام  الجمع  إنعقاد 
د  حـد  كـما   ،2024 سنة  بحسابات  

كـيـفـيـة الـتوقـيع اإل جتماعـي.       
2. إ ن مـجـلــس الـر قا بة  املنعقد   
2021  قـد  أ خـذ  30 أبريل  بتا ر يخ  
بـعـقـد  إ ستقا لة  السيدة لفاء حكمي  
يرية  املد  اللجنة   من منصب عـضو  
، لعـيـن  السيدة غيتة بقالي، بصفتها 
عضو جديد   لللجنة  املد يرية  لحلك 
للمدة املتبقية للسيدة لفاء حكمي ، 
كـيـفـيـة   د   حــد  كــمــا   ، عضو مستقل 

الــتـو قـيـع اإل جتمــا عــي.
العـادي  العام  الجمع  إن   .3
مايو   17 بـتا ريخ  الـمنعـقـد إستثنائيا  
السيد محمد زين  تعيين   2021 قرر 
الرقابة  مجلس  في  جديد  كعضو   ،
املتبقية  للمدة   لحلط  للشركة،  
الرقابة   مجلس  أعضاء  لعضوية 
تنتهي عند إنعقاد الجمع العا م  العا 
د ي  املتعلق بحسا با ت  سنة  2024.  
4. ثم  اإل يد ا ع  القا نو ني لـد ى 
املحـكمة  التجا ر ية  با لـد ا ر البيـا ء 
،بتا ر يخ  5 يوليو 2021   تحـــت  عـــد 

د 785449.
مقتطـــف  من  أ جـــل  ا إل شهـــا ر

466I

Abc

CK CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CK CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي: إقامة 
رامي، الرقم 7، زنقة سبتة، الطابق 

2، املكتب 8، الرمز البريدي 20360، 
الدار البيضاء، املغرب.

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
490995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   05

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : 

التدريب  بإيجاز:   الشركة  غرض 
لالتوجيه لالتطوير الشخ�ضي لاملنهي

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  سبتة،  زنقة   ،7 الرقم  رامي، 
2، املكتب 8، الرمز البريدي 20360، 

الدار البيضاء، املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : عزيزة    شم�ضي  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
السيدة    : الشركاء  لمواطن  لصفات 
إقامة  عنوانه)ا(  عزيزة    شم�ضي 
الطابق  سبتة،  زنقة   ،7 الرقم  رامي، 
2، املكتب 8، الرمز البريدي 20360، 

الدار البيضاء، املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   
السيدة   الشركة:  مسيري  لمواطن 
شم�ضي عزيزة   عنوانه)ا(إقامة رامي، 
 ،2 الطابق  سبتة،  زنقة   ،7 الرقم 
 ،20360 البريدي  الرمز   ،8 املكتب 

الدار البيضاء، املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 6256.
467I

STIM DEVELOPPEMENT

STIM DEVELOPPEMENT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شارع بوركون اقامة ريان 3 عمارة 
102 الطابق االلل مكتب 2 بوركون 

الدارالبيظاء 20000، املغرب
STIM DEVELOPPEMENT شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي شارع 
بوركون اقامة ريان 3 عمارة 102 
الطابق االلل مكتب 2 بوركون 

الدارالبيظاء 20000 املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506971

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STIM  : بمختصر تسميتها  االقتضاء 

.DEVELOPPEMENT
مجموعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخصصة  الخدمات  من  لاسعة 
قاعة   ، املطعم   ، القهوة  لتشغيل 
االستقبال   ، الحلويات  محل   ، شاي 
لتأجير  إدارة   ، الذاتية  بالخدمة 

معدات الحفالت ل املقهى.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 102 عمارة   3 ريان  اقامة  بوركون 
بوركون   2 مكتب  االلل  الطابق 

الدارالبيظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1000 لعشفوبي,  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه  لعشفوبي  محمد  السيد 
الطابق   162 رقم   5 زنقة  منظرنا  حي 
البيضاء  الدار  الشق  عين  االلل 

20300 املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:



 5 65 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

عنوانه  لعشفوبي  محمد  السيد 
الطابق   162 رقم   5 زنقة  منظرنا  حي 
البيضاء   الدار  الشق  عين  االلل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  783744.
468I

CABINET AIF CONSULTING

PAPSTER OFFICE SUPPLIES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

CABINET AIF CONSULTING
23 شارع عقبة بن نافع الطابق 
الثالت رقم 5 الحي املحمدي ، 
20600، الدار البيضاء املغرب

 PAPSTER OFFICE SUPPLIES
شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 61, شارع 

اللة الياقوت ل مصطفى املعاني 
الطابق التاني رقم 62  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.430517

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
PAPSTER OFFICE SUPPLIES  مبلغ 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اللة  شارع   ,61 اإلجتماعي  مقرها 
الطابق  املعاني  مصطفى  ل  الياقوت 
الدار   20000  -   62 رقم  التاني 
انخفاض   : نتيجة ل  البيضاء املغرب 

النشاط التجاري.
ل حدد مقر التصفية ب 61, شارع 
املعاني  مصطفى  ل  الياقوت  اللة 
الطابق التاني رقم 62  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  صمامي  يحيى   السيد)ة( 
جميلة   14 زنقة   117 عنوانه)ا( 
املغرب  البيضاء  الدار   20000  7

كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 61, شارع اللة الياقوت ل مصطفى 

املعاني الطابق التاني رقم 62 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 763148.
469I

AMIATIS CONSEIL

MADINA NOOR(مدول0)ن2ر
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

 MADINA NOOR مدينة نور
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقّدلم GH2-17 ، الطابق الثاني 
، سيدي البرنو�ضي - 20450 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: مدينة  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MADINA NOOR نور
شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة ؛
- االستحواح لاملشاركة املباشرة

أل غير املباشرة في جميع العمليات
أل الشركات التي تم إنشاؤها أل عن

طريق إنشاء الشركات بأي
لسيلة ، لال سيما عن طريق

املساهمة أل االكتتاب في األسهم
عن   ، التوحيد  أل  االندماج  أل 

طريق
شراء األلراق املالية ل / أل الحقوق

االجتماعية ؛ 
- شراء لبيع جميع

األلراق املالية املدرجة أل غير
املدرجة ؛

- اإلستغالل لاملشاركة
في إستغالل أي مقاللة ؛ 

- شراء
لتأجير لاستئجار لإدارة لتشغيل

سواء  العقارات  جميع  لتطوير 
كانت

مبنية أم ال. 
- إجراء جميع عمليات

لجميع  لالتجارة  التسويق 
املنتجات

لاألصناف ؛ 
- أخذ أل حيازة ألاستغالل أل بيع 

أل شراء أي ترخيص
أل براءة اختراع أل عالمة تجارية

تدخل في موضوع الشركة،
االستيراد لالتصدير..

عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
الثاني  الطابق   ،  GH2-17 التقّدلم 
الدار   20450  - البرنو�ضي  سيدي   ،

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يوسفي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسفي  محمد  السيد 
بولو   بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسفي  محمد  السيد 
بولو   بكاطيل  تجزئة   7 زنقة   59

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
اإليداع  تم  رقم  تحت   2021 يونيو 

القانوني باملركز الجهوي لالستثمار.
470I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

STE GROVATHERM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 21 غشت السوق 
القديم خريبكة ، 25000، خريبكة 

املغرب
STE GROVATHERM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

14 السوق القديم  الطابق 2 
بلوك د شارع 21 غشت خريبكة 
KHOURIBGA 25000 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7023
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROVATHERM
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
سباك عام

التجارة.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  القديم   السوق   14
خريبكة  غشت   21 شارع  د  بلوك 
خريبكة   KHOURIBGA 25000

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خالد  بنعزيزي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مسطفى  ادري�ضي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  بنعزيزي  السيد 
 25350 1 حي املسيرة لادي زم  بلوك 

لادي زم املغرب.
السيد ادري�ضي مسطفى عنوانه)ا( 
البرلج  اخلوق  بني  عتو  الالد  دلار 

سطات 26000 سطات املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  بنعزيزي  السيد 
 25350 1 حي املسيرة لادي زم  بلوك 

لادي زم املغرب
السيد ادري�ضي مسطفى عنوانه)ا( 
البرلج  اخلوق  بني  عتو  الالد  دلار 

سطات 26000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2021 تحت رقم 353.
471I

MR.DIAG

MR.DIAG)-)مبتر)دوسڭ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MR.DIAG
 Rue soumaya résidence

 shehrazade étage 5 appt 22
 palmiers Casablanca ، 20250،

CASABLANCA MAROC
MR.DIAG - مستر دياڭ شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق5  
الرقم 22 الدار البيضاء - 20000  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

MR.DIAG - مستر دياڭ.
لرشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصالح السيارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق5    3 شهرزاد  اقامة  سومية 
  20000  - البيضاء  الدار   22 الرقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أمين عبيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
أمين عبيد عنوانه)ا( درب  السيد 
القريعة زنقة 34 رقم 7 الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبيد  يوسف  السيد 
الدار   7 رقم   34 زنقة  القريعة  درب 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
472I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 CLEAR TRAVAUX GENIE
CIVIL

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندلق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

  CLEAR TRAVAUX GENIE CIVIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحزام املنطقة الصناعية رقم 33 
العيون - 70000  العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CLEAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAVAUX GENIE CIVIL
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة لانشاءات جميع املباني
• أعمال الهياكل بأنواعها

• بيع املعدات لاللوازم املكتبية
• تاجر مستلزمات مدرسية

لالحراسة  لالبستنة  النظافة   •
لتقديم الخدمات العامة

لالهندسة  العامة  اإلنشاءات   •
املباني  لحفر  اآلبار  لغرف  املدنية 

السكنية لالصناعية
لالصرف  العامة  الحفر  أعمال   •
املختلفة  الطرق  لشبكات  الصحي 

لإمدادات املياه لالكهرباء لالهاتف.
البناء  لمواد  املواد  لبيع  شراء   •

ملعدات الحفر
الكهربائية  التركيبات  أعمال   •
لاملتوسط    املنخفض  الجهد  حات 

لالجهد العالي
• مقالل تركيب

• مقدم عرض ناجح
• حفر اآلبار

• املعدات الهيدرلليكية )الكهرباء 
لامليكانيكا(

لشراء  )بيع  املكتبية  املعدات   •
املعدات لاللوازم املكتبية(

لاألشياء  للبضائع  البري  النقل   •
من أي نوع ، النقل الدللي

• جميع األعمال الزراعية.
• التاجر في ديمي جرلس

• معالجة لتنظيف لصيانة جميع 
لالفردية  الجماعية  املباني  أنواع 

لاإلدارية لالصناعية لالزراعية.
لاملواد  املعدات  لتأجير  تسويق   •

لاملعدات املتعلقة بنشاط الشركة.
• استيراد لتصدير لتسويق املواد 

لاملعدات املتعلقة بأنشطة الشركة
لاملشورة  الباطن  من  التعاقد   •
لالتمثيل في مجاالت النشاط املرتبطة 
بشكل مباشر أل غير مباشر بالكائن.

املنقولة  املعامالت  جميع   •
لالصناعية  لالزراعية  لالعقارية 
تطوير  في  تساهم  قد  التي  لاملالية 

األعمال أل توسيعها أل نموها.
• التدالل

مواد  أنواع  جميع  لبيع  تصنيع   •
البناء

املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   •
مقابل أجر أل مكافأة

البضائع  ينقل  أعمال  رجل   •
مقابل أجر أل مكافأة

بمركب  البضائع  نقل  متعهد   •
صنف مقابل أجر أل مكافأة

• لكيل الشحن
االستيراد  عمليات  كافة   •

لالتصدير
• جميع عمليات النقل

• بشكل عام ، جميع لسائل النقل 
العام أل الخاص

أل  خاصة  بصفة  القيام   •
النقل  أنواع  جميع  مع  باالشتراك 

البري الدللي
• تمثيل كافة الشركات األجنبية في 

مجال النقل
أل  التجارية  املعامالت  جميع   -  
أل  املنقولة  أل  الصناعية  أل  املالية 
العقارية املتعلقة بشكل مباشر أل غير 
للشركة  املؤس�ضي  بالغرض  مباشر 
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غرض  بأي  أل   ، أعاله  املوصوف   ،
تعزز  أن  املحتمل  أل من  آخر مشابه 

تطويرها بأي شكل من األشكال..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 33 رقم  الصناعية  املنطقة  الحزام 

العيون - 70000  العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر امسنى :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امسنى  عمر  السيد  
شارع الحزام املنطقة الصناعية رقم 

33 العيون 70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امسنى  عمر  السيد  
شارع الحزام املنطقة الصناعية رقم 

33 العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1337/2021.
473I

zouhir khadamat

زهير)خدمست
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

zouhir khadamat
 RT 9 KM 18 N ° 83 CHOUITER

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

زهير خدمات شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
9 كم 18 رقم 83 شويطر مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115627
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
زهير   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

خدمات.
زهير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ديكورات  لصناعة  شركة  خدمات 

الجبص لتركيبها.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش  شويطر   83 رقم   18 كم   9

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كريوة  زهير  السيد 

شويطر 40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كريوة  زهير  السيد 

شويطر 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش   التجارية 
رقم  تحت   2021 ماي   18

.M06_21_2328672

474I

ائتمانية الكونفونابل

إمبسس
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ائتمانية الكونفونابل
شارع أنتسرابي شقة رقم 9 مدينة  
الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
إمباس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4071 

شارع 84 لجه عرلس مكناس - 
50000 مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29785

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   14 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  إمباس  

رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

4071 شارع 84 لجه عرلس مكناس 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

أزمة القطاع.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

4071 شارع 84 لجه عرلس مكناس 

- 50000 مكناس املغرب. 

ل عين:

ل  الدريعي  جمال    السيد)ة( 

حي  الشريشرة  درب   31 عنوانه)ا( 

 50000 مكناس  اعمر  سيدي  األمل 

مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
عرلس  لجه   84 شارع   4071 رقم   :

مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 181.

475I

SAGASUD

STE SAVEUR LOGISTIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE SAVEUR LOGISTIQUE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك E  رقم 758 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAVEUR LOGISTIQUE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيد  االشخاص  للبضائع  الطرقي 
عامة  تجارة  السمك  لتجارة  البحري 
تجاري  نشاط  كل  لتصدير  استيراد 

صناعي مالحي خدماتي.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  -  758 رقم    E بلوك  الوفاق 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد فريد القيتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : القيتي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القيتي  فريد  السيد 
 194 رقم  البحارة  تجزئة  الوحدة  حي 

املر�ضى 70000 العيون املغرب.
السيد بوشعيب القيتي عنوانه)ا( 
 05 رقم  تطوان  زنقة  النهضة  حي 
العيون   70000 املر�ضى   03 الشقة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
القيتي عنوانه)ا( حي  السيد فريد 
 194 رقم   البحارة  تجزئة  الوحدة 

املر�ضى 70000 العيون املغرب
السيد بوشعيب القيتي عنوانه)ا( 
 05 رقم  تطوان  زنقة  النهضة  حي 
العيون   70000 املر�ضى   03 الشقة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1834.

476I

الحسين فاضيل

KABY FERME
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�ضي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 
املغرب

KABY FERME شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي   دلار 
ألالد عليات الوطاية جماعة املنابهة 

البور،مراكش - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KABY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FERME
ل  زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التربية
تكاثر النباتات 

استيراد لتصدير .
دلار     : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنابهة  جماعة  الوطاية  عليات  ألالد 
مراكش   40000  - البور،مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوشعيب  بلولي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : خديجة  بلولي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    بوشعيب  بلولي  السيد 
1،مراكش  رقم  تالعينت  ايطي  عين 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(   خديجة  بلولي  السيدة 

فرنسا 94230 فرنسا فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(    بوشعيب  بلولي  السيد 
1،مراكش  رقم  تالعينت  ايطي  عين 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7834.

477I

CABINET BOUZIDI

HALIB AL MAZRAA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
HALIB AL MAZRAA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

حسن الثاني رقم 7 عمارة األخوين 
العرلي - 62000 ناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16869
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
حات  شركة   HALIB AL MAZRAA
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
رقم  الثاني  حسن  شارع  اإلجتماعي 
 62000  - العرلي  األخوين  عمارة   7
ناظور املغرب نتيجة لوقف النشاط.

ل عين:

ل  عينا�ضي  محمد   السيد)ة( 
رقم  املجاهدين  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب  ناظور   62000 العرلي   18

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  لفي   2021 يونيو   10 بتاريخ 
األخوين  عمارة   7 رقم  الثاني  حسن 

العرلي - 62000 ناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 1574.
478I

ANDERSEN CONSULTING

 IMMOBILIERE SARAYAN
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 IMMOBILIERE SARAYAN SARL

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

حسن الثاني عمارة الكسندري بلوك 
ا رقم 80 - 90000طنجة املغرب.
»تبني القانون األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49513
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 يونيو 2021
تم اتخاح القرار اآلتي : تبني قانون 

أسا�ضي جديد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 243836
479I

KTS CONSEIL

BRET FINE FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

BRET FINE FOOD شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي درب العرار 

لطابق -1ب14 حي موازارن ايت 
الرير الحوز مراكش - 42050 ايت 

الرير الحوز مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116539

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRET  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FINE FOOD
-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية
املنتجات  جميع  -تسويق 
لالخدمات ، ال سيما في قطاع األغذية 

)التذلق مشمول(.
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موازارن  حي  -1ب14  لطابق  العرار 
 42050  - مراكش  الحوز  الرير  ايت 

ايت الرير الحوز مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : مستدير   الرحيم  عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيد بريت كلمونت فيليب موريس :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -.

لصفات لمواطن الشركاء :
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مستدير   الرحيم  عبد  السيد 
سيدي  درب   07 رقم  عنوانه)ا( 
بولخواتم باب دكالة مراكش 40030 

مراكش املغرب.
فيليب  كلمونت  بريت  السيد 
مكرر   188 رقم  عنوانه)ا(  موريس 
فرنسا  باريس   75019 كريمي  شارع 

75019 باريس  فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
مستدير   الرحيم  عبد  السيد 
سيدي  درب   07 رقم  عنوانه)ا( 
بولخواتم باب دكالة مراكش 40030 

مراكش املغرب
فيليب  كلمونت  بريت  السيد 
مكرر   188 رقم  عنوانه)ا(  موريس 
فرنسا  باريس   75019 كريمي  شارع 

75019 باريس  فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 185570.

480I

CAFIGEC

NETTOYAGE55
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
NETTOYAGE55 شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 
6 46 شارع الزرقطوني الطابق 2 

الشقة رقم 6 20100 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45682947
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حمامد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   49
طارق  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اهرالي بتاريخ 13 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781116.

481I

ELBOUDALI CAR

  ب2د لي)كسر
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELBOUDALI CAR
 RUE 10 NR 48 QUA EL

 MASSIRA SOUFLA KHENIFRA ،
54000، KHENIFRA MAROC

البودالي كار شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 10 
رقم 48 حي املسيرة السفلى - 54000  

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : البودالي 

كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
عنوان املقر االجتماعي : الزنقة 10 
رقم 48 حي املسيرة السفلى - 54000  

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عامري  البودالي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عامري  البودالي  السيد 
زنقة 09  حي املسيرة السفلى 54000  

خنيفرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد  عبد العالي ماني  عنوانه)ا( 
السفلى  24 حي املسيرة  02 رقم  زنقة 

54000  خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 273.

482I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

JSAM TRANSPORT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندلق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

JSAM TRANSPORT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة الزنقة 22 رقم 685 العيون  

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   30

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JSAM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSPORT
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة لانشاءات جميع املباني
• أعمال الهياكل بأنواعها

• بيع املعدات لاللوازم املكتبية
• تاجر مستلزمات مدرسية

لالحراسة  لالبستنة  النظافة   •
لتقديم الخدمات العامة

لالهندسة  العامة  اإلنشاءات   •
املباني  لحفر  اآلبار  لغرف  املدنية 

السكنية لالصناعية
لالصرف  العامة  الحفر  أعمال   •
املختلفة  الطرق  لشبكات  الصحي 

لإمدادات املياه لالكهرباء لالهاتف.
البناء  لمواد  املواد  لبيع  شراء   •

ملعدات الحفر
الكهربائية  التركيبات  أعمال   •
لاملتوسط    املنخفض  الجهد  حات 

لالجهد العالي
• مقالل تركيب

• مقدم عرض ناجح
• حفر اآلبار

• املعدات الهيدرلليكية )الكهرباء 
لامليكانيكا(

لشراء  )بيع  املكتبية  املعدات   •
املعدات لاللوازم املكتبية(

لاألشياء  للبضائع  البري  النقل   •
من أي نوع ، النقل الدللي

• جميع األعمال الزراعية.
• التاجر في ديمي جرلس

• معالجة لتنظيف لصيانة جميع 
لالفردية  الجماعية  املباني  أنواع 

لاإلدارية لالصناعية لالزراعية.
لاملواد  املعدات  لتأجير  تسويق   •

لاملعدات املتعلقة بنشاط الشركة.
• استيراد لتصدير لتسويق املواد 

لاملعدات املتعلقة بأنشطة الشركة
لاملشورة  الباطن  من  التعاقد   •
لالتمثيل في مجاالت النشاط املرتبطة 
بشكل مباشر أل غير مباشر بالكائن.
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املنقولة  املعامالت  جميع   •
لالصناعية  لالزراعية  لالعقارية 
تطوير  في  تساهم  قد  التي  لاملالية 

األعمال أل توسيعها أل نموها.
• التدالل

مواد  أنواع  جميع  لبيع  تصنيع   •
البناء

املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   •
مقابل أجر أل مكافأة

البضائع  ينقل  أعمال  رجل   •
مقابل أجر أل مكافأة

بمركب  البضائع  نقل  متعهد   •
صنف مقابل أجر أل مكافأة

• لكيل الشحن
االستيراد  عمليات  كافة   •

لالتصدير
• جميع عمليات النقل

• بشكل عام ، جميع لسائل النقل 
العام أل الخاص

أل  خاصة  بصفة  القيام   •
النقل  أنواع  جميع  مع  باالشتراك 

البري الدللي
• تمثيل كافة الشركات األجنبية في 

مجال النقل
أل  التجارية  املعامالت  جميع   -  
أل  املنقولة  أل  الصناعية  أل  املالية 
العقارية املتعلقة بشكل مباشر أل غير 
للشركة  املؤس�ضي  بالغرض  مباشر 
غرض  بأي  أل   ، أعاله  املوصوف   ،
تعزز  أن  املحتمل  أل من  آخر مشابه 

تطويرها بأي شكل من األشكال. 
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون    685 رقم   22 الزنقة  الوحدة 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جكار  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد سعيد جكار عنوانه)ا( حي 
العيون   685 رقم   22 الزنقة  الوحدة 

70000 العيون املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد جكار عنوانه)ا( حي 
العيون   685 رقم   22 الزنقة  الوحدة 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1819/2021.
483I

CABINET BOUZIDI

ORIMEX
شركة املساهمة

تغيير نشاط الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب

ORIMEX شركة املساهمة
لعنوان مقرها االجتماعي 11 عبد 

الخالق طوريز علي الشيخ - 62000 
ناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2097
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 
نجارة  »مقالل  من  الشركة  نشاط 
الزجاج لجميع  إلى »صناعة  أملنيوم« 

القطع الزجاجية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 1573.
484I

sabahinfo

تر ڨ2)س1دي)رحسل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

تراڨو سيدي رحال شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
الالد سليمان سيدي رحال  قلعة 

السراغنة 43000 قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تراڨو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيدي رحال.
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التركيبات الكهربائية/ سباك /مقالل 

األعمال املتنوعة أل البناء..
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قلعة  رحال   سيدي  سليمان  الالد 
السراغنة  قلعة   43000 السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد نور الدين العشاق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الكريم بولحية :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
العشاق  الدين  نور  السيد 
سيدي  الكبابسة  دلار  عنوانه)ا( 
قلعة   43000 السراغنة  قلعة  رحال 

السراغنة املغرب.
بولحية  الكريم  عبد  السيد 
سيدي  غربال  الالد  دلار  عنوانه)ا( 
قلعة   43000 السراغنة  قلعة  رحال 

السراغنة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العشاق  الدين  نور  السيد 
سيدي  الكبابسة  دلار  عنوانه)ا( 
قلعة   43000 السراغنة  قلعة  رحال 

السراغنة املغرب

بولحية  الكريم  عبد  السيد 
سيدي  غربال  الالد  دلار  عنوانه)ا( 
قلعة   43000 السراغنة  قلعة  رحال 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 29 

يونيو 2021 تحت رقم 295/2021.
485I

CAFIGEC

NETTOYAGE 55
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
NETTOYAGE 55 شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 
20100 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.460709
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
إدارة  السكنية  الوحدات  إدارة   -

املباني لالعقارات األخرى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781116.
486I

STE BENSELLAOU SARL AU  

STE OMALIAGRI SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC
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 STE OMALIAGRI SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت أمليس 

كيكو بوملان - 33000 بوملان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2021/249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMALIAGRI SARL AU

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع  لسيط   + الطبية  النباتات 

 + لالزراعية  الغدائية  املنتجات 

لتركيب  دراسة   + الفالحية  االالت 

متحادث   + بالتنقيط  السقي  قنوات 

+ البناء لاالشغال املختلفة..

عنوان املقر االجتماعي : ايت أمليس 

كيكو بوملان - 33000 بوملان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لعبيدي  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعبيدي  عثمان  السيد 

ايت أمليس كيكو بوملان 33000 بوملان 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لعبيدي  عثمان  السيد 

ايت أمليس كيكو بوملان 33000 بوملان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 249/2021.

487I

ORCOM FIDUS CONSULTING

JAN NEGOCE  SARL A.U
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

     JAN NEGOCE        SARL A.U
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزالية 
الرير اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.    NEGOCE        SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز : * التجارة

املنتجات  جميع  بيع  ل  شراء   *
لاملواد

* الإلستيراد ل التصدير
عنوان املقر االجتماعي : حي الزالية 
الرير اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الحارملي  السالم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الحارملي  السالم  عبد  السيد 
 1 بلوك  االمل  عمارة  عنوانه)ا( 
اكادير  السالم  الرياض  حي   23 شقة 

80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الحارملي  السالم  عبد  السيد 
 1 بلوك  االمل  عمارة  عنوانه)ا( 
اكادير  السالم  الرياض  حي   23 شقة 

80000 ا املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 101038.

488I

SPACE DIGITAL GROUP

SPACE DIGITAL GROUP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPACE DIGITAL GROUP
 RUE ABOU BAKR RAZI

 RESIDENCE IBRAHIM N 12 ،
90000، TANGER MAROC

SPACE DIGITAL GROUP شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
 RUE لعنوان مقرها اإلجتماعي

 ABOU BADR RAZI RESIDENCE
IBRAHIM N 12 - y.elmaslouhi.
yem@gmail.com tanger maroc

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SPACE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DIGITAL GROUP

 Édition  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 de journal électronique, Et plus

 généralement, La régie media,

 la production graphique et

 audiovisuelle, le développement

 web ,Gestion d’espaces

 publicitaires, commercialisation

 auprès d’annonceurs d’espaces

 publicitaires, Organisation de

 manifestation, revitalisation

. …touristique

 RUE  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ABOU BADR RAZI RESIDENCE

IBRAHIM N 12 - y.elmaslouhi.

.yem@gmail.com tanger maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 LACHIRI YASSIN :  100 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 LACHIRI YASSIN السيد 

 TANGER, HAY SOUANI )عنوانه)ا

 RUE 119 N 8 90000 TANGER

.MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 LACHIRI YASSIN السيد 

 TANGER, HAY SOUANI )عنوانه)ا

 RUE 119 N 8 90000 TANGER

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 242667.

489I
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 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

T. VIGILANCE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
T. VIGILANCE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة أبو 
حسن االشعري الطابق 4 شارع انفا 

. - 20070 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIGILANCE
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخراطة لالطحن.
عنوان املقر االجتماعي : 2 زنقة أبو 
انفا  4 شارع  الطابق  حسن االشعري 

. - 20070 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   طاهر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد   طاهر  السيد 
درب املنجرة زنقة 62 رقم 26 20500 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   طاهر  السيد 
درب املنجرة زنقة 62 رقم 26 20500 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783615.
490I

TT COMPTABILITE

ELHAKMETAL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

ELHAKMETAL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
 OUJDA, لعنوان مقرها اإلجتماعي
 57 BD DERFOUFI IMMEUBLE
 DOUHI ETAGE 1 APPT N°2 -

60000 OUJDA MAROC
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHAKMETAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MENUISERIE ALUMINIUM,

 MÉTALLIQUE OU EN
 PVC. MATÉRIAUX DE
 CONSTRUCTION EN DÉTAIL.
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS
 OUJDA, : عنوان املقر االجتماعي
 57 BD DERFOUFI IMMEUBLE
 DOUHI ETAGE 1 APPT N°2 -

.60000 OUJDA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد الطاهر الحاكمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد الطاهر الحاكمي عنوانه)ا( 
 HAY EL HASSANI AL HADDAD
.OUJDA 60000 OUJDA MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهر الحاكمي عنوانه)ا( 
 HAY EL HASSANI AL HADDAD

OUJDA 60000 OUJDA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2328.
491I

PROXY FINANCE

AQUILA CAPITAL
إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
AQUILA CAPITAL »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: تقاطع 
شارع محمد الخامس ل شارع ابن 

الحبوس عمارة رقم 9 الطابق 2 رقم 
15 جليز  - - مراكش  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.147759

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 فبراير 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

توسيع النشاط التجاري 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل البند 2 من النظام االسا�ضي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من   للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
17بلوك  قطاع   4 تجزئة  نوبليا  شارع 
1 حي الرياض  الرباط الى تقاطع شارع 
محمد الخامس ل شارع ابن الحبوس 
15 جليز  2 رقم  9 الطابق  عمارة رقم 

مراكش 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:  
األسا�ضي   النظام  مالءمة  ل  تعديل 

الشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
إلى  التالي  النشاط   إضافة  مايلي: 
تاجر    : الحالية  الشركة  أنشطة 
من  نوع  أي  لتصدير  باستيراد  يقوم 

املنتجات املتعلقة   للشركة.
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ب  للشركة  الرئي�ضي  املقر  يوجد 
تقاطع شارع محمد الخامس ل شارع 
 2 9 الطابق  ابن الحبوس عمارة رقم 

رقم 15 جليز. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 111189.
492I

ANDERSEN CONSULTING

 MARKETING OPERATIONS
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
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 MARKETING OPERATIONS
SARL AU شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 84 شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102509
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 01 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   - بوعراقية  شارع   84« من 
طنجة   90000  -  5 رقم  الشقة   2-
للي  شارع   183 »زالية  إلى  املغرب« 
العهد ل زنقة ابن جرير الطبري إقامة 
 -  71 رقم  مكتب   5 الطابق  كوفيثسا 

90000 طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243966.
493I

INFOPLUME

 CONSPOR MAROC SARL
AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

  CONSPOR MAROC SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية قطعة رقم 325 - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38795
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بورزين  ايمان كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244045.
494I

» DOMAINE AHLAM « دلمين أحالم

دلمين)أحالم
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

 DOMAINE « دلمين أحالم
» AHLAM

97، زنقة ابو الوقت اقامة الرجاء 
شقة 25 بوركون الدار البيضاء ، 

20040، الدار البيضاء املغرب
دلمين أحالم  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 97، زنقة 
ابو الوقت إقامة الرجاء الشقة رقم 
25، بوركون - 20040 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373033

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785317.
495I

COMPTE A JOUR

CARDOC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

CARDOC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 100 
طريق 4 حي لعرا�ضي  - 62000 

الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20957
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 04 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - لعرا�ضي   حي   4 طريق   100 »حي 
»حي  إلى  املغرب«  الناظور   62000
  87 رقم  ازغنغان  ميمون طريق  الالد 

رقم 83  - 62000 الناظور  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 مارس 

2021 تحت رقم 1001.
496I

ste fiducieolympia

                orio   sud  negoce
 ري2))س2د)ن1ك2س

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
orio   sud  negoce                اريو  
سود نيكوس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي   حي  

النهضة الشطر االلل رقم   956   
الداخلة  لاد الدهب - 73000   
الداخلة  لاد الدهب   املغرب  
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

   orio  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

sud  negoce                اريو  سود 

نيكوس.

بيع     : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستيراد   ، الغدائية   املواد  جميع 

الغدائية  املواد  ،لالتصديرلجميع 

حليب  ل  لاجبان  لحوم  من 

لمشتقاته،نيكوس لجميع املواد.

حي      : االجتماعي  املقر  عنوان 

   956 رقم    االلل  الشطر  النهضة 

   73000  - الدهب  لاد  الداخلة  

الداخلة  لاد الدهب   املغرب  .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحسن  خوز  السيد   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   لحسن  خوز  السيد   
الحنصالي  محمد  زنقة     6 رقم 

انزكان              80000 رشيد   موالي  حي 

املغرب       .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحسن  خوز  السيد   
حي  الحنصالي  محمد  زنقة     6 رقم 

موالي رشيد  80000 انزكان    املغرب  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1048/2021.

497I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

PARA ELMESSELLEK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
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زنقة العربية السعودية – رقم 
العمارة -20 الطابق األلل رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب
PARA ELMESSELLEK شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي دار دبيبغ 
26 زنقة بارك شارع سان لوي فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56923

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 
 PARA الوحيد  الشريك  حات 
رأسمالها  مبلغ    ELMESSELLEK
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
بارك  زنقة   26 دبيبغ  دار  اإلجتماعي 
شارع سان لوي فاس - 30000 فاس 
املغرب نتيجة ل : - صعوبة التسويق ل 

املنافسة في النشاط التجاري.
ل حدد مقر التصفية ب دار دبيبغ 
26 زنقة بارك شارع سان لوي فاس - 

30000 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  املسلك  ابتسام   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 27 زنقة لاد تانسيفت 
نرجس س فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3264.
498I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

INFOSTREAM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
INFOSTREAM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 99، 
تجزئة مزالي ادريس لاد فاس، فاس 

- 30000 فاس اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44615

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
حات  شركة   INFOSTREAM حل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 ،99 رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
تجزئة مزالي ادريس لاد فاس، فاس - 
30000 فاس اململكة املغربية نتيجة 

لعدم استأناف نشاط الشركة.
ل عين:

ل  الرحماني  أحمد   السيد)ة( 
فاس  لاد  تجزئة   99 رقم  عنوانه)ا( 
املغربية  اململكة  فاس   30000

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 99 رقم  لفي   2021 ماي   10 بتاريخ 
تجزئة لاد فاس، فاس - 30000 فاس 

اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3025/2021.
499I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

EDUCLOGI DAKHLA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

EDUCLOGI DAKHLA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحكونية رقم 364 بقعة رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10429

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
التازي  سعد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( كريم 

الشنكلي بتاريخ 22 أبريل 2021.
التازي  سعد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

أبريل   22 بتاريخ  السماللي  طاريق 

.2021
التازي  سعد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

السيد  لفائدة   حصة   1.000

 COLLIN SERGE ANDRE )ة( 

LAURENT بتاريخ 22 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 809.

500I

LYACO

LYACO
إعالن متعدد القرارات

LYACO

رقم 59 شارع إميل زلال ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

LYACO  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 59 شارع 

إميل زلال  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97259

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة   400 تفويت 

أصل  من  للحصة  درهم   1.000 فئة 

400 حصة اجتماعية املكتتبة سلفا 

جاكيتي  كريستيان  السادة  لفائدة 

كريستوف  اجتماعية(،  حصة   392(

اجتماعية(  حصص   4( جاكيتي 

حصص   4( جاكيتي  لجيوم 

 LYACO« شركة  في  اجتماعية( 

 ENACIRIA  « شركة  لصالح   »SARL

بالسجل  املسجلة   ،»  BOIS SARL

عدد  تحت  مكناس  ملدينة  التجاري 

.40385

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

كريستيان  السيد  استقالة  قبول 

لحيد  كمسير  منصبه  من  جاكيتي 

للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد البشير ناصيري، مغربي 

الجنسية، الساكن بمكناس، كمسير 

لحيد غير شريك للشركة، لحلك ملدة 

جميع  في  الشركة  تلزم  محدلدة.  غير 

معامالتها بتوقيع املسير الوحيد الغير 

شريك السيد البشير ناصيري.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

بإعادة  الوحيدة  الشريكة  التزام 

تكوين رأسمال الذاتي للشركة لحلك 

من   86 املادة  مقتضيات  مع  تماشيا 

القانون رقم 5.96.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيين لإعادة صياغة القانون 

األسا�ضي للشركة في شكل شركة حات 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد. 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

حات  شركة  شكل  في  صياغته  إعادة 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784393.

501I

RYS CONSULTING

ب1ترلنسك2
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بيترلناكو

تجزئة فيليب 2 تجزئة 16 املنطقة 

الصناعية سيدي البرنو�ضي ، 

20600، الدارالبيضاء املغرب

بيترلناكو شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

فيليب 2  تجزئة 16 املنطقة 

الصناعية سيدي البرنو�ضي - 

20600 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

333157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2015 غشت   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيترلناكو.

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات لالحلول لضخ لنقل لقياس 

الهيدرلكربونات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنطقة   16 تجزئة    2 فيليب 

الصناعية سيدي البرنو�ضي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : بوعسرية  املصطفى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بوعسرية  املصطفى  السيد 
طابق  لينينكراد  زنقة   03 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20250   12 شقة   3

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بوعسرية  املصطفى  السيد 
طابق  لينينكراد  زنقة   03 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20250  12 شقة   3

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
غشت 2015 تحت رقم 00606124.
502I

ZAF SOLUTIONS

ZAF SOLUTIONS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ZAF SOLUTIONS
 ،NREA 183 شارع للي العهد، مركز

الطابق األر�ضي، املحل رقم 13 ، 
90000، طنجة املغرب

ZAF SOLUTIONS شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

للي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�ضي، املحل رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.105673

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ZAF SOLUTIONS
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
العهد،  للي  شارع   183 اإلجتماعي 

مركز NREA، الطابق األر�ضي، املحل 
املغرب  طنجة   90000  -  13 رقم 

نتيجة ل : تصفية لدية قبل اآللان.

ل حدد مقر التصفية ب 183 شارع 

الطابق   ،NREA مركز  العهد،  للي 

 90000  -  13 رقم  املحل  األر�ضي، 

طنجة املغرب. 

ل عين:

ل  السعيدي  عدنان   السيد)ة( 

طنجة   90000 بوبانة  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( فاطمة الزهراء   بشنتي 

 34000 املركز  تالنات  عنوانه)ا(  ل 

تالنات  املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( زيد   التايك ل عنوانه)ا( 
90000 طنجة   الرلداني  زنقة موثوق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243789.

503I

RAIS AUDIT&CONSEIL

  ــشـــر)كـ0))  ـلـــقــس))ر)وـ0)))بــس)ب))د) )

ر))  ـبــــال)م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

استمرار نشاط الشركة

الــشـــر كـة  الـعـــقــا  ر يـة   بــا ب  د ا 

ر  الـســــال م

شركة  ح ا ت  املسؤ ل لية املحد ل 

د ة   ر أ سما لها   1.000.000   د ر هم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا 

ء ـ 9ـ 9 مكرر،  ز نــقة  ل هر ا ن ـ الــطا 

بق السفــلي

البيضاء  الدار   : التجاري  السجل 
رقم 218115

ربع   عن  أقـل  الصافـية  الوضعـية  
رأسمال

اإلقـــرار بإستمرارية الشركة

1. إن الجمع العام  املزدلج  )الـعـا 
ر  بتا  املنعقـد    العادي(  لغير  ي   د 
عــدم  قرر  قــد   2021 مايو   24 يخ  
أن  رغــم  لإسـتمـراريــتـها  الشركة  حــل 
ربع   عن  تـقـل  الصافـية  لضعـيتـها  

رأسمالها اإلجتماعي.
ى  لد  القانوني   اإليداع   ثم    .2
املحكمة  التجا ر ية  بالدار البيضاء،  
عدد  تحت   2021 يوليو   5 يخ  ر  بتا 

.785448
مقتطف  من  أ جل  اال شها ر

504I

TT COMPTABILITE

FASKA TS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

FASKA TS شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

 OUJDA, لعنوان مقرها اإلجتماعي
 57 BD DERFOUFI IMMEUBLE
 DOUHI ETAGE 1 APPT N°2 -

60000 OUJDA MAROC
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37603
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FASKA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MENUISERIE ALUMINIUM,
 METALLIQUE OU EN PVC.
 CONCEPTION ET FABRICATION
 DE MOBILIER. MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية76 5   

 OUJDA, : عنوان املقر االجتماعي
 57 BD DERFOUFI IMMEUBLE
 DOUHI ETAGE 1 APPT N°2 -

.60000 OUJDA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العقيلي نصر الدين :  600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
200 حصة    : السيد زلاي حميد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : محمد  الكطابي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الدين  نصر  العقيلي  السيد 
 HAY MOHAMMED عنوانه)ا( 
 BELAKHDAR RUE AIN LAHJAR
 NR 98 OUJDA  60000 OUJDA

.MAROC
عنوانه)ا(  حميد  زلاي  السيد 
 HAY EL MIR ALI RUE 34 NR 19
.OUJDA 60000 OUJDA MAROC

عنوانه)ا(  محمد  الكطابي  السيد 
 HAY SALAM AOUINET SERRAK
 BD MUSTAFA LOUJIDI NR 55
.OUJDA 60000 OUJDA MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

الدين  نصر  العقيلي  السيد 
 HAY MOHAMMED عنوانه)ا( 
 BELAKHDAR RUE AIN LAHJAR
 NR 98 OUJDA  60000 OUJDA

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2316.
505I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

THE ADVISOR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
THE ADVISOR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة أبو 
حسن االشعري الطابق 4 شارع انفا  

- 20070 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVISOR
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

ل التسيير.
عنوان املقر االجتماعي : 2 زنقة أبو 
انفا   4 شارع  الطابق  حسن االشعري 

- 20070 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حميد  ميلمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حميد  ميلمي  السيد 
 4 الشطر  الشهدية  تجزئة   7 فيال 

50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حميد  ميلمي  السيد 
 4 الشطر  الشهدية  تجزئة   7 فيال 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783616.

506I

مينارة فينانس جرلب

ش2ليل) وم2
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جرلب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
شوليل ايمو شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 اقامة مريم عمارة 04 شقة 
20 الطابق االلل - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

112115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   05
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شوليل 

ايمو.
لسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري بدلن موظف.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
04 شقة  6 اقامة مريم عمارة  محمد 
مراكش   40000  - االلل  الطابق   20

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بوتحريفة  هدى  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة زلهرة ريزكو :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة هدى بوتحريفة عنوانه)ا( 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ريزكو  زلهرة  السيدة 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى بوتحريفة عنوانه)ا( 
مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 121389.
507I

KBH CONSULTING

ALU-BAU(SARL(AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

ALU-BAU SARL AU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 9 تجزئة 
حمزة زلاغة طابق 1 شقة 2 فاس 

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ALU-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAU SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة ل األملنيوم.

9 تجزئة   : عنوان املقر االجتماعي 

فاس   2 شقة   1 طابق  زلاغة  حمزة 

فاس 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق جوهر :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد الحق جوهر عنوانه)ا( 

طريق   2 شقة   2 عمارة   2 إقامة كرم 

فاس   30000 فاس  السمن  عين 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق جوهر عنوانه)ا( 

طريق   2 شقة   2 عمارة   2 إقامة كرم 

فاس   30000 فاس  السمن  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3146.

508I

PROXY FINANCE

AQUILA CAPITAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

إنشاء فرع تابع للشركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

AQUILA CAPITAL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع محمد الخامس ل شارع ابن 

الحبوس عمارة رقم 9 الطابق 2 رقم 

15 جليز. - 40000 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112247

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 فبراير   16 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

ل   AQUILA CAPITAL التسمية 

ب  متواجد  معمل  بالعنوان  الكائن 

جماعة  لاليزغت  قيادة  تنسرفت  

اسك�ضي اقليم ازيالل - 22406 ازيالل 

السيد)ة(  املسير من طرف  ل  املغرب 

خوري ريتشارد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 123829.

509I

Société marocaine de révision des comptes

MAROC DIABETE PLUS
إعالن متعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

MAROC DIABETE PLUS »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 94 
زنقة ابو الصلت االندل�ضي محل 4 

املعاريف - 20000 املغرب املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.230025

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قرر الجمع العام الرفع من الراسمال 

درهم   8.000.000 بمبلغ  االجتماعي 

عن  درهم   12.000.000 ليصبح 

عن   عبارة  عينية  مساهمة  طريق 

 8.000.000 بقيمة  عقارية  ملكية 

درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 1 رقم  للقرار  تبقا  العام  الجمع  قرر 
القانون  من   7 ل   6 الفصلين  تعديل 

االسا�ضي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
القانون  تحديث  العام  الجمع  قرر 

االسا�ضي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ل  النقدية  الحصص  الشركاء  الدع 

العينية على الشكل التالي امين برادة 

السيدةغزالن  درهم   11.200.000

بنقليلو 800.000 درهم  بما مجموعه 

الحصص  هده  درهم   12.000.000

تمثل مجموع الراسمال االجتماعي. 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الراسمال  يحدد 

الى  مقسمة  درهم   12.000.000 في 

بالشكل  اجتماعية  حصة   120.000

 112.000 برادة  امين  السيد  التالي 

غزالن  السيدة  اجتماعية/  حصة 

بنقليلو 8.000 حصة اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785566.

510I

FLASH ECONOMIE

 AL MARKAZ ALKHASS
 LILKHADAMAT OI

ATTAHSSIL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AL MARKAZ ALKHASS

LILKHADAMAT OI ATTAHSSIL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 27 
شارع عبد هللا بن ياسين الطابق 1 

مكتب 27
RC 365581

حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2021 قرر :
بوزرنيخة   محمد  السيد  تعيين  ـ 

كمصفي للشركة
الدار  في  التصفية  مقر  حدد  ـ 
البيضاء 27 شارع عبد هللا بن ياسين 

الطابق 1 مكتب 27
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784948.

511I

LAARISS

DOUZIZ TRAVAUX SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
DOUZIZ TRAVAUX SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

04 الطابق 1 إقامة قادر مرس الخير 
تمارة - 12020 تمارة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133631

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUZIZ TRAVAUX SARL
أعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
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عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
04 الطابق 1 إقامة قادر مرس الخير 

تمارة - 12020 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الدلزني  العزيز  عبد  السيد 
 19 رقم   59 مجموعة  عنوانه)ا( 
  10050 الرباط  م  ي  ح  البيتات 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  الدلزني  خالد  السيد 
سالم 2 مجموعة أ زنقة 25 رقم 105 
أهل الغالم سيدي البرنو�ضي البيضاء 

20020 البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الدلزني  العزيز  عبد  السيد 
 19 رقم   59 مجموعة  عنوانه)ا( 
 10050 الرباط  م  ي  ح  البيتات 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
512I

FLASH ECONOMIE

ITRAB
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ITRAB  شركة
شركة محدلدة املسؤللية حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 000.00 10 درهم

دلار ايت ايدير سبع عيون الحاجب
رقم السجل التجاري 29441
التصفية النهائية   للشركة 

 19 بتاريخ  العرفي   العقد  بموجب 
2021 لاملسجل بمكناس بتاريخ  ماي 
العام  الجمع  قرر   20/05/2021

االستثنائي ما يلي
1 املوافقة على تقرير املصفي  

-2 إثبات إغالق التصفية

السيد  املصفي  حمة  إخالء   3-
بطاقة  رقم  اللطيف  عبد  جامعي 

التعريف الوطنية د 416846
-4 إقرار التصفية النهائية التابعة 

للفسخ املسبق للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس يوم  17 /06/2021 

تحت  رقم 206

513I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

YAFOUZE NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

YAFOUZE NEGOCE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
سبتة زنقة شفشالن 2 رقم 205 - 

93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   29
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAFOUZE NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : شراء لبيع 

املواد الغذائية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باب سبتة زنقة شفشالن 2 رقم 205 

- 93100 الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : املسالي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : مسعودي  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد رضا اصريحي :  250 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : اصريحي  عماد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املسالي  محمد  السيد 
 57 رقم   16 د  زنقة  لوطة  راس  حي 

93100 الفنيدق املغرب.
السيد أحمد مسعودي عنوانه)ا( 
معركة  شارع  الوسطى  كنديسا  حي 
 01 رقم  مكرر  أ    28 زنقة  أنوال 

93100 الفنيدق املغرب.
اصريحي  رضا  محمد  السيد 
زنقة  سبتة  باب  حي  عنوانه)ا( 
 93100  205 رقم   02 شفشالن  

الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  اصريحي  عماد  السيد 
تجزئة باب سبتة زنقة شفشالن  02 

رقم 205 93100 الفنيدق املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اصريحي  رضا  محمد  السيد 
زنقة  سبتة  باب  حي  عنوانه)ا( 
 93100  205 رقم   02 شفشالن  

الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 0899.
514I

AIN MAATOUF CASH SARL

AIN MAATOUF CASH SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AIN MAATOUF CASH SARL
عين معطوف املركز عين معطوف 

تالنات ، 34000، تالنات املغرب
 AIN MAATOUF CASH SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

معطوف املركز عين معطوف تالنات 

تالنات taounate 34000 املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAATOUF CASH SARL

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال

عين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

معطوف املركز عين معطوف تالنات 

تالنات taounate 34000 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : الهادي  احواصلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحواصلي عبد النبي :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد احواصلي الهادي عنوانه)ا( 

معطوف  احماموعين  بن  الالد  دلار 

 taounate  34000 تالنات  تيسة 

املغرب.

النبي  عبد  الحواصلي  السيد 

احماموعين  بن  الالد  دلار  عنوانه)ا( 

 34000 تالنات  تيسة  معطوف 

taounate املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

النبي  عبد  الحواصلي  السيد 

احماموعين  بن  الالد  دلار  عنوانه)ا( 

 34000 تالنات  تيسة  معطوف 

taounate املغرب 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 70.

515I

SARI MAT SARL

SARI MAT SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARI MAT SARL
تافرانت املركز غفساي تافرانت 

 taounate centre، 34000،
taounate املغرب

SARI MAT SARL AU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تافرانت 
املركز غفساي تالنات - 34000 

تالنات املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   06
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SARI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAT SARL AU
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
اشغال مختلفة.

تافرانت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 34000  - تالنات  غفساي  املركز 

تالنات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اللطيف  عبد  الوارتي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  الوارتي  السيد 
 70 رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة taounate 34000 املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  الوارتي  السيد 
 70 رقم  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة taounate 34000 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

2021 تحت رقم 71.
516I

KBH CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE
 DE PROSPECTION ET DE

FORAGE SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE
 PROSPECTION ET DE FORAGE

SARL AU شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 584 
بلوك 4 تجزئة الوفاء شقة 2 الطابق 

السفلي طريق صفرل فاس، فاس 
فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCAINE DE
 PROSPECTION ET DE FORAGE

.SARL AU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العلوم  مجال  في  لالستشارة 

الجغرافية ل البيئية.
عنوان املقر االجتماعي :  رقم 584 
بلوك 4 تجزئة الوفاء شقة 2 الطابق 
فاس  فاس،  صفرل  طريق  السفلي 

فاس 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  ازحمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ازحمي  السيد 
زنقة   124 رشيد  موالي  شارع 
 30000 فاس   2 الزهور  االرجنتين 

فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ازحمي  السيد 
زنقة   124 رشيد  موالي  شارع 
 30000 فاس   2 الزهور  االرجنتين 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3160.
517I

COMPTA-ECO MAROC

 W(S WEAR SOLUTIONS
AND SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      127

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC
 W2S WEAR SOLUTIONS AND
SERVICES شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي القطب 
الحضرياملنطقة االقتصادية  رقم 

40  شارع الوحدة النواصر - 27000 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279977

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000 درهم« أي من »350.000 
عن  درهم«   550.000« إلى  درهم« 
أل  أرباح  أل  احتياطي  إدماج    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785621.

518I

WI NOUR PROJET

FOODSTUFF TRADING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FOODSTUFF TRADING SARL
إقامة العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق الثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب
FOODSTUFF TRADING  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FOODSTUFF TRADING

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتجارة املنتجات الغذائية.

االستيراد ل التصدير

التجارة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  20 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 490   : العربي  أهل  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 510   : بوشل   رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عزيز أهل العربي عنوانه)ا( 
طابق  لوج  سيتي  اقامة  عربالة  زنقة 

طنجة   90000 طنجة    135 شقة   8

املغرب.

عنوانه)ا(  بوشل   رضوان  السيد 

اإلدريسية 2 شارع عالل الفا�ضي رقم 

1 طنجة 90000 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز أهل العربي عنوانه)ا( 
طابق  لوج  سيتي  اقامة  عربالة  زنقة 

طنجة   90000 طنجة    135 شقة   8

املغرب

عنوانه)ا(  بوشل   رضوان  السيد 

اإلدريسية 2 شارع عالل الفا�ضي رقم 

1 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6172.

519I

- Maître Rachid DAHBI - Notaire 

MBS INVEST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 Maître Rachid DAHBI - Notaire
 Bd Mohamed V Résidence

 Yasmine Immeuble A n° 6 el
Jadida ، 24040، El Jadida Maroc

MBS INVEST شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي بسيدي 
بنور، رقم 177،  تجزئة الوداد. 
 dahbinotaire@gmail.com -

بسيدي بنور املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3073
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
املطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنعاش   – املطاعم  لخدمات 

العقاري..
بسيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوداد.  تجزئة    ،177 رقم  بنور، 
 dahbinotaire@gmail.com  -

بسيدي بنور املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى ابن الصحرالي :  
510 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
ابن  الدين  حسام  السيد 
الصحرالي :  100 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
  : الصحرالي  ابن  نورة  السيدة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

السيدة اسيا حادير :  190 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الصحرالي  ابن  حمزة  السيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -.

لصفات لمواطن الشركاء :
الصحرالي  ابن  املصطفى  السيد 
تجزئة   ،3 الدارالبيضاء،  عنوانه)ا( 
عين  الكبير،  الحزام  شارع  بعلبك، 
الذئاب 20180 الدارالبيضاء املغرب 
ابن الصحرالي  الدين  السيد حسام 
تجزئة   ،3 الدارالبيضاء،  عنوانه)ا( 
عين  الكبير،  الحزام  شارع  بعلبك، 
الدارالبيضاء   20180 الذئاب 
الصحرالي  ابن  نورة  السيدة  املغرب 
تجزئة   ،3 الدارالبيضاء،  عنوانه)ا( 
عين  الكبير،  الحزام  شارع  بعلبك، 
الذئاب 20180 الدارالبيضاء املغرب 
عنوانه)ا(  حادير  اسيا  السيدة 
بعلبك،  تجزئة   ،3 الدارالبيضاء، 
الذئاب  عين  الكبير،  الحزام  شارع 

20180 الدارالبيضاء املغرب .
الصحرالي  ابن  حمزة  السيد 
تجزئة   ،3 الدارالبيضاء،  عنوانه)ا( 
عين  الكبير،  الحزام  شارع  بعلبك، 
الدارالبيضاء   20180 الذئاب 
املغرب  األسماء الشخصية لالعائلية 

لمواطن مسيري الشركة:
الصحرالي  ابن  املصطفى  السيد 
تجزئة   ،3 الدارالبيضاء،  عنوانه)ا( 
عين  الكبير،  الحزام  شارع  بعلبك، 
الذئاب 20180 الدارالبيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 3942.
520I

ESPACE ALGEBRE

 STAR DELIVERY COLIS
EXPRESS

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 STAR DELIVERY COLIS EXPRESS
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الرحماني زنقة 18 رقو 122 سيدي 
مومن  - 63020  البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505871
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DELIVERY COLIS EXPRESS
-الدفع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطرلد  في  التسليم  عند  نقًدا 

السريعة.
- توصيل الطرلد املحلية لالدللية 

لنقلها.
- التخزين لالتخزين.

أنواع  لجميع  السريع  -النقل 
الطرلد.

)املبيعات  اإللكترلنية  التجارة   -
عبر اإلنترنت( ، أنشطة التدالل.

- االستيراد لالتصدير .
- السباقات السريعة لاإلدارية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي   122 رقو   18 زنقة  الرحماني 

مومن  - 63020  البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : الجوهري  إيمان  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : عزالدين  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : زيدلح  عبدالحليم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : الفياللي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -.
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة إيمان الجوهري عنوانه)ا( 
لليلي 5 عمارة 1 رقم 13 سيدي مومن  

20630 البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  عزالدين  حمزة  السيد 
سالم  بن  محمد  زنقة   77 رقم 
 20400 مومن  سيدي   6 مجموعة 

البيضاء املغرب.
زيدلح  عبدالحليم  السيد 
رقم   1 زنقة  سرزان  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20400 البيضاء  مومن  سيدي   116

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الفياللي  زكرياء  السيد 
 116 رقم   1 زنقة  سرزان  تجزئة 
 20400 البيضاء  مومن  سيدي 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة إيمان الجوهري عنوانه)ا( 
لليلي 5 عمارة 1 رقم 13 سيدي مومن  

20630 البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  عزالدين  حمزة  السيد 
سالم  بن  محمد  زنقة   77 رقم 
 20400 مومن  سيدي   6 مجموعة 

البيضاء املغرب
زيدلح  عبدالحليم  السيد 
رقم   1 زنقة  سرزان  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20400 البيضاء  مومن  سيدي   116

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  الفياللي  زكرياء  السيد 
 116 رقم   1 زنقة  سرزان  تجزئة 
 20400 البيضاء  مومن  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 505871.
521I

BUREAU NAJAH

STE SAGIA RIMAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 

العيون ، 70000، العيون املغرب

STE SAGIA RIMAL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 
1 زنقة قتيبة رقم 283 العيون - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26863

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أهل  مو�ضى    )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 حماد 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
 01 بتاريخ  ديشكور  السالم   عبد  )ة( 

يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( صالح  بوتوميت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
يونيو   01 بتاريخ  ديشكور  السالم  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 2125.
522I

FLASH ECONOMIE

AJIAD SAKAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AJIAD SAKAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

عنوان مقرها االجتماعي 13 شارع 
محمد الخامس الطابق 3 على 

اليسار تجزئة اليسر - 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15083

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

AJIAD SAKAN : تسمية الشركة
الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بجميع  السياحي  أل   / ل  العقاري 

أشكاله لفي جميع املجاالت ؛
لكذلك  حصة  على  االستحواح 
لها  التي  الشركات  جميع  في  االتحاد 

هدف مشابه أل مرتبط ؛
أل  باملشاركة  لالترليج  االستثمار 
على أساس حصري ملشاريع عقارية أل 
اجتماعية أل سكن ثان ، حضري أل 
ساحلي لكذلك في املجاالت الصناعية 

لالتجارية .
 13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 على  الطابق  الخامس  شارع محمد 
اليسار تجزئة اليسر - 26100 برشيد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 400  : السرغيني  لئام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 400  : السرغيني  حفصة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   200  : بالل  بوجمع  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانها  السرغيني  لئام  السيدة 
 62 2 رقم  ادريس زنقة  تجزئة موالي 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.
السيدة حفصة السرغيني عنوانها 
 62 2 رقم  ادريس زنقة  تجزئة موالي 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.
تجزئة   558 عنوانه  بالل  بوجمع   
الربيع برشيد 26100 برشيد املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

تجزئة    558 عنوانه  بالل  بوجمع 
الربيع برشيد 26100 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 539
523I

ECO FINANCE

SAY DREAM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب
SAY DREAM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 اقامة 

نور زنقة طانطان شقة 1 بوركون  - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4295
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  طانطان  زنقة  نور  اقامة   3«
البيضاء  الدار   20000  - بوركون    1
املغرب« إلى » اقامة الرغيني 128 زنقة 
السفلي  الطابق   1 شقة  ماجة  ابن 
  CASABLANCA  20000  - املعاريف 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 764477.
524I

TZ CONSULTING

بالوك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TZ CONSULTING
 N°41 RUE 1 LOT RATC HAY AL
 QODS CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA MAROC
باليك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 03 
زنقة آيت الرير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء - 20250  
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
503539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : باليك.
غرض الشركة بإيجاز : -1 تأسيس 

مطعم لمقهى.
-2 مجموعة لاسعة من الخدمات 
القهوة-غرفة  لتشغيل  املخصصة 

الشاي-صالون اآليس كريم.
تأجير  تأجير-  أل  بيع  أل  شراء   3-

جميع املباني املبنية.
املنتجات  جميع  لبيع  شراء   4-

الغذائية..
 03  : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف  موالي  شارع  الرير  آيت  زنقة 
الدارالبيضاء - 20250  الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زكرياء محمد :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
200 حصة    : السيد زكرياء خالد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد زكرياء سمير  :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد زكرياء طارق :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد زكرياء محمد عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
1 رقم 39 البرنو�ضي البيضاء 20610 

الدارالبيضاء املغرب.
السيد زكرياء خالد عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
 20610 البيضاء  البرنو�ضي   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب.

السيد زكرياء سمير  عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
 20610 البيضاء  البرنو�ضي   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب.
السيد زكرياء طارق عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
 20610 البيضاء  البرنو�ضي   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء محمد عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
1 رقم 39 البرنو�ضي البيضاء 20610 

الدارالبيضاء املغرب
السيد زكرياء خالد عنوانه)ا( حي 
زنقة  الحضري  النقل  تجزئة  القدس 
 20610 البيضاء  البرنو�ضي   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778908.
525I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE GENERALE DE
NEGOCE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين لزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، لجدة املغرب
 SOCIETE GENERALE DE

NEGOCE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
االزهار رقم س1 - 60000 بني درار 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GENERALE DE  :

.NEGOCE
: التجارة ل  غرض الشركة بإيجاز 

االستيراد ل التصدير.
تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
درار  بني   60000  - س1  رقم  االزهار 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الرشيد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرشيد  محمد  السيد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
علي ابن ابي طالب رقم 181 60000 

لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرشيد  محمد  السيد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
علي ابن ابي طالب رقم 181 60000 

لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2456.
526I

لوكسر للحسابات

CHEF AUTO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، لجدة املغرب
CHEF AUTO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 

احفير الطابق السادس رقم 20  - 

60000 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2019 أكتوبر   31

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEF  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AUTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياىات بدلن سائق.

عنوان املقر االجتماعي : 44 شارع 

 -   20 رقم  السادس  الطابق  احفير 

60000 لجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بشير  بشيرمحمد  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

السيد محمد بشير : 1.000 بقيمة 

100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد بشير عنوانه)ا( كندا 

1111111 كندا كندا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  زهري  عزيز  السيد 

الجديد 62900 زايو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2020 تحت رقم 52.

527I
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CABINET S2S CONSULTING

FM GESTION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
FM GESTION شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البدر عمارة 1 رقم 3 الطابق السفلي 

- 23300 البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.405843

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احتياطي أل 
أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785372.

528I

garantis conseil

FADA PROMO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

garantis conseil
ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 

رقم 05 محاميد 9 ، 40000، 
مراكش املغرب

FADA PROMO شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة دار 
سلطان 2 شطر 2 عمارة س شقة 
رقم 6 الطابق االلل محاميد 9 - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82201

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   1.000 درليش 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
 31 بتاريخ  املفتي  هشام  موالي  )ة( 

ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125466.
529I

ASMAA MEDIA GROUP

 REALTY SUCCESS
MOROCCO

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 REALTY SUCCESS MOROCCO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اللة الياقوت حي العرعار العمارة 9 
الطابق الرابع شقة 17 اقامة كاليز 

البيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REALTY SUCCESS MOROCCO

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  غيرها  أل  العقارات  لبيع  بشراء 

املعامالت العقارية.

عنوان املقر االجتماعي : شارع اللة 

الياقوت حي العرعار العمارة 9 الطابق 

الرابع شقة 17 اقامة كاليز البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نقيبات  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نقيبات  رضوان  السيد 

البيضاء  بوركون  نادلد  زنقة   01

20000 الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نقيبات  رضوان  السيد 

البيضاء  بوركون  نادلد  زنقة   01

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784916.

530I

FLASH ECONOMIE

SOAFRIC CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOAFRIC CONSULTING

شركة حات املسؤللية املحدلدة

مقرها اإلجتماعي: 26 شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة  3 – 

الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
505541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة
 SOAFRIC CONSULTING

:تسمية الشركة
غرض الشركة بإيجاز :
- االستشارات اإلدارية

االستشارات لالتدريب الصناعي
تقديم املشورة لالدعم لاملساعدة 

للشركات -
العمل املؤقت ل التوظيف

توفير جميع الخدمات -
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3–  

الدار البيضاء
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي
500 حصة : للسيدة مسك لبنى

500 حصة : لآلنسة مسك سكينة
بمجموع: 1000 حصة

غير  ملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
محددة من طرف

السيدة مسك لبنى 
 31 إلى  يناير   1 من  املالية:  السنة 

دجنبر من كل عام
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
رقم  تحت   2021 ماي   21 بتاريخ 

505541
531I

FLASH ECONOMIE

THA PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

شركة حات املسؤللية
»THA PROMOTION«

سيدي  زنقة  البيضاء،  الدار 
بليوط، الرقم 35، 37، ل 39

تفويت حصص شركة
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بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�ضى   –  1
عبد  السيد  فإن   ،2021 يونيو   15
لشريكه  فوت  قد  الطاهري،  املجيد 
السيد ناصر بوزلبع، ثالثمائة )300) 
درهم   )100( مائة  فئة  من  حصة 
التي  الحصص  مجموع  من  تخصم 
املسؤللية  حات  الشركة  في  يملكها 
 »THA PROMOTION« املحدلدة 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  مقرها 
 ،37  ،35 الرقم  بليوط،  زنقة سيدي 
التجاري  بالسجل  املسجلة  ل   ،39 ل 

بالدار البيضاء تحت عدد 384965.
تبعا لتعدد الشركاء، تتحول   – 2
 »THA PROMOTION  « شركة 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 
حات  شركة  إلى  لحيد  بشريك 
مسؤللية محدلدة متعددة الشركاء. 

أسا�ضي  قانون  تحرير  تم   –  3
جديد يتما�ضى مع الوضعية الجديدة 

للشركة ل الشركاء.
طرف  من  الشركة  تسيير   –  4
السيد عبد املجيد الطاهري ملدة غير 

محدلدة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   –  5
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 يونيو   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 784539.
للخالصة ل البيان

532I

sofoget

GMIRA EDUCATION PRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 GMIRA EDUCATION PRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
مؤسسة إبتدائية خاصة 1  2 
اليونس دارنا مهدية   14000  

القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54525

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   3.400.000«
 3.500.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84355.

533I

dalha interim

BIKO TRADING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

dalha interim
 203BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
BIKO TRADING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 67 زنقة 

دخلة بوركون الدار البيضاء - 
20040 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.93751
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 مارس   20 في  املؤرخ 
حات  شركة   BIKO TRADING حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
بوركون  دخلة  زنقة   67 اإلجتماعي 
الدار   20040  - البيضاء  الدار 
البيضاء املغرب نتيجة لنتيجة لركود 

االقتصادي.
ل عين:

ل  صغير  هللا   عبد  السيد)ة(  
بوركون  دخلة  زنقة   67 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء 20040 املغرب املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 67 لفي   2021 مارس   20 بتاريخ 
 - البيضاء  الدار  بوركون  دخلة  زنقة 

20040 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785575.
534I

FLASH ECONOMIE

AFRICODE
شركة املساهمة

استمرار نشاط الشركة

AFRICODE
رأسمالها  مساهمة،  شركة 

5.070.000 درهم
موالي  شارع  الرئيس:  املقر 
 1 عكاشة  األشغال  مركز  سليمان، 

املخزن 15، 20.300 - الدارالبيضاء
 –  83743 عدد  التجاري  السجل 

التعريف الضريبي 01021434
للمقاللة  املوحد  التعريف 

000205118000029
ضياع ثالثة أرباع رأسمال الشركة

العام االستثنائي  الجمع  ألال: قرر 
املنعقد بتاريخ 17 يونيو2021 تطبيقا 
الظهير  من   357 املادة  ملقتضيات 
 1996 غشت   30 في  املؤرخ  الشريف 
الشركة  لحل  داع  هناك  ليس  أنه 

لبالتالي استمرار لجود الشركة.
القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
بتاريخ   بالدارالبيضاء  التجارية 

2021/07/02تحت عدد785309 .
للخالصة لالتذكير

الرئيس املدير العام
535I

socogese

»SOCIETE BOUAZ GAZ«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»SOCIETE BOUAZ GAZ« شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

سيدي الوافي حي املسيرة بنسودة 
زليليغ - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48973
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    »SOCIETE BOUAZ GAZ«
رأسمالها 100.000,00 درهم لعنوان 
الوافي  سيدي  دلار  اإلجتماعي  مقرها 
 30000  - زليليغ  بنسودة  املسيرة  حي 
توقييف   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

النشاط.
دلار  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
بنسودة  املسيرة  حي  الوافي  سيدي 

زليليغ - 30000 فاس املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( محمد  بوعاز ل عنوانه)ا( 
147 شارع عالل بن عبد هللا 30000 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( عرفة  بوعاز ل عنوانه)ا( 
التازي  الطيب  تجزئة   29 رقم   147
شارع عالل بن عبد هللا 30000 فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/3280.
536I

medical africa

Medical Africa
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 Medical Africa
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 28، 
الطابق 4، مكاتب الصفاء، طريق 
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صفرل، فاس. املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68481
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Medical Africa
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مستلزمات أل مستلزمات الصيدليات 
 ،28 مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق  الصفاء،  مكاتب   ،4 الطابق 

صفرل، فاس. -  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : نبيل  جلون  ابن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : محسن  جلون  ابن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : محمد  باحة  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سعدلن ياسر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نبيل  جلون  ابن  السيد 
الشرقالي،  حفيان  زنقة   169

األدارسة، فاس، املغرب.
محسن  جلون  ابن  السيد 
عنوانه)ا( إقامة الكرم، باء 2،رقم 18 
شارع الجيش امللكي، مكناس، املغرب
عنوانه)ا( محمد  باحة  السيد 

3 شقة  13، طابق  إقامة البركة زنقة 
الشق،  عين  الشريفة  تجزئة   ،31

الدارالبيضاء، املغرب
عنوانه)ا(  ياسر  سعدلن  السيد 
الدارالبيضاء،  إسالن،  نسيم   210

املغرب 

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نبيل  جلون  ابن  السيد 
الشرقالي،  حفيان  زنقة   169

األدارسة، فاس، املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم -.
537I

tensiftconsultant

OUMNIA AMENAGEMENT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب
 OUMNIA AMENAGEMENT

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 1 اقامة الدلحة 1 شارع موالي 
يوسف - 46000 اسغي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10889
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 
 OUMNIA الوحيد  الشريك  حات 
رأسمالها  مبلغ    AMENAGEMENT
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي املحل رقم 1 اقامة الدلحة 
 46000  - يوسف  موالي  شارع   1
اسباب   -  : ل  نتيجة  املغرب  اسغي 

اقتصادية.
- لقف نشاط املؤسسة..

املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
موالي  شارع   1 الدلحة  اقامة   1 رقم 

يوسف - 46000 اسفي املغرب. 
ل عين:

ل  بوريشة  نعيمة    السيد)ة( 
حي  مالك  االمام  زنقة   7 عنوانه)ا( 
اسفي   46000 الجديدة   املدينة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 466.
538I

FIDUBAC SARL

VIANDES AL AMAL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
VIANDES AL AMAL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 

شارع داخلة رقم 88 سلوان الناظور 
- 62000  الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIANDES AL AMAL
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجزئة للحوم الحمراء لالبيضاء.
عنوان املقر االجتماعي : حي األمل 
شارع داخلة رقم 88 سلوان الناظور 

- 62000  الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد خالد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  خالد  رشيد  السيد 
األمل زنقة 10 رقم 5 سلوان الناظور 

62000  الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  خالد  رشيد  السيد 
األمل زنقة 10 رقم 5 سلوان الناظور 

62000  الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1770.

539I

ficof

 CABINET D›EXPERTISE
RACHDI

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

 CABINET D›EXPERTISE RACHDI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي .تجزئة 

العامري رقم 11 ظهر ملحلة  - 

60000 لجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 ماي   12 في  املؤرخ 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 CABINET الوحيد  الشريك  حات 

مبلغ    D’EXPERTISE RACHDI
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
العامري .تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
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 رقم 11 ظهر ملحلة  - 60000 لجدة 
املغرب نتيجة ل : عدم الحصول على 

الرخصة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
العامري رقم 11 ظهر ملحلة  - 60000 

لجدة املغرب. 
ل عين:

ل  الراشدي  هشام   السيد)ة(  
املنصور  يعقوب  شارع  عنوانه)ا( 
لجدة   60000 الطلحالي  تجزئة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 1939.
540I

SOUHAL CONSULTING

BOOKING ARTIST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOOKING ARTIST شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
السعادة عمارة 156 الشقة 3 حي 

عين مزلار - 40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.82503

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 
حات  شركة   BOOKING ARTIST
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي تجزئة السعادة عمارة 156 
 40000  - مزلار  عين  حي   3 الشقة 
ل  لصعوبات  نتيجة  املغرب  مراكش 

مشاكل في التسيير.
ل عين:

ل  علي  ايت  جعفر   السيد)ة( 
مراكش   40000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  لفي   2020 يونيو   30 بتاريخ 
حي   3 الشقة   156 عمارة  السعادة 

عين مزلار - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 124749.
541I

CAGECO

UNIQUANTUM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
UNIQUANTUM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم عمارة 2 17 الطابق 2 سيدي 
البرنو�ضي - 20620 الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506477
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIQUANTUM
البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوجيا  لأنشطة  االستشارية 

لاملعلومات االخرى.
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
التقدم عمارة 2 17 الطابق 2 سيدي 
البيضاء   الدار   20620  - البرنو�ضي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 200   : عبدالباسط  باجي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 800   : العصري  زهور  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : عبدالباسط  باجي  السيد 
بقيمة 100 درهم.

 800  : العصري  زهور  السيدة 
بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عبدالباسط  باجي  السيد 
  92000 داكتين  ممر   201 عنوانه)ا( 

92000 نانتير فرنسا.
عنوانه)ا(  العصري  زهور  السيدة 
مجمع الفدا1 العمارة 2 رقم 6 سيدي 
البيضاء   الدار   .20520 معرلف 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عبدالباسط  باجي  السيد 
 92000 داكتين  ممر   201 عنوانه)ا( 

92000 نانتير فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782293.
542I

CAGECO

VISION ORBANA SAHARA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
 VISION ORBANA SAHARA
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسجد زنقة القنديل رقم 3 4 - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VISION ORBANA SAHARA
بناء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرق أعمال أخرى.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  4  3 رقم  القنديل  زنقة  املسجد 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 120.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين كواني :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عصام طيان :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   400   : لبراح  عزيز  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
400 بقيمة   : السيد ياسين كواني 

100 درهم.
400 بقيمة  السيد عصام طيان : 

100 درهم.
بقيمة   400  : لبراح  عزيز  السيد 

100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كواني  ياسين  السيد 
  167 رقم  فيال  الياسمين  السالم  حي 
االلفة 20202 الدارالبيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  طيان  عصام  السيد 
 1134 رقم      11 عمارة  سكني 
 20620 البرنو�ضي  سيدي  ح  شطر 

الدارالبيضاء املغرب.
لبراح عنوانه)ا( ممر  السيد عزيز 
 20250 السبع  عين  ياس  بريتشارد 

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  كواني  ياسين  السيد 
  167 رقم  فيال  الياسمين  السالم  حي 

االلفة 20202 الدارالبيضاء  املغرب
عنوانه)ا(  طيان  عصام  السيد 
 1134 رقم      11 عمارة  سكني 
 20620 البرنو�ضي  سيدي  ح  شطر 

الدارالبيضاء  املغرب
لبراح عنوانه)ا( ممر  السيد عزيز 
 20250 السبع  عين  ياس  بريتشارد 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 986/2021.
543I

STE FIDUCONFIANCE

 DES GRANDES
REALISATIONS  S.O.G.R

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
  DES GRANDES REALISATIONS

S.O.G.R »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: 113 شارع 
محمد الخامس املدينة الجديدة 

فاس  - 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28357

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 000 من00,  الشركة  راسمال  رفع 
 5  284  740,  00 الى  درهم    1  000

درهم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 00 من  الشركة  راسمال  انخفاض 
 500 000, الى00  ,740 284 5 درهم 

3 درهم 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
االسا�ضي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 ل   6 رقم  بند 
من00,  الشركة  راسمال  رفع  مايلي: 
000 000 1 درهم  الى 00 ,740 284 
5 درهم ل انخفاض راسمال الشركة 
الى00  درهم   5  284  740,  00 من 

,000 500 3 درهم 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2921/021.
544I

FIDUCIAIRE BADES

IMZOUREN ACTIVITES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BADES
 RUE AL ANDALOUSS ، 18

32000، AL HOCEIMA MAROC
IMZOUREN ACTIVITES  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : بجانب 
املركز الفالحي امزلرن - 32250 

امزلرن املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2473

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
شركة    IMZOUREN ACTIVITES
مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
املركز  بجانب  اإلجتماعي  مقرها 
امزلرن   32250  - امزلرن  الفالحي 

املغرب نتيجة الغالق التصفية.
ل عين:

ل  السريخي  هشام    السيد)ة( 
امزلرن  ايبوجيرن  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  امزلرن   32250

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بجانب  لفي   2021 يونيو   18 بتاريخ 
الرباط  شارع  امزلرن  الفالحي  املركز 
 32250 امزلرن  األلل  الطابق   4,

امزلرن املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 196.
545I

STE FIDUCONFIANCE

AVEGEC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
AVEGEC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 50 
شارع الحسن II رقم 51 املدينة 
الجديدة فاس  - 30000  فاس 

املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50027
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 26 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 51 رقم   II الحسن  شارع   50 رقم   «
  30000  - فاس   الجديدة  املدينة 
 262 رقم  »متجر  إلى   « املغرب  فاس 
الشقف  عين  طريق  القرليين  تجزئة 

فاس  - 30000  فاس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2954.
546I

fidaga

 SOCIETE KATERYNA 
KOCHYSH

إعالن متعدد القرارات

fidaga
 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،
80000، agadir maroc
 SOCIETE KATERYNA 

KOCHYSH  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األلل رقم 10 عمارة مرحبا ملتقى   
شارع الشيخ السعدي لزنقة 29 

فبراير تالبرجت  - - أكادير   املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.34671

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
املوجود  الشركة  مقر  نقل  مايلي: 
مرحبا  عمارة   10 رقم  األلل  بالطابق 
ملتقى   شارع الشيخ السعدي لزنقة 
29 فبراير تالبرجت أكادير  إلى  العنوان 
  02 التالي   الطابق االلل عمارة  رقم 

زنقة 29 فبراير تالبرجت أكادير  
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
الشركة   مال  رأس  زيادة  مايلي: 
ألف  )تسعون  90000 درهم  بمقدار 
إلى   درهم   10000 من  ليرتفع  درهم( 
100000 درهم )مائة ألف درهم( عن 
900 سهم جديد بقيمة  طريق إنشاء 
طريق  عن   ، سهم  لكل  درهم   100

املساهمة النقدية
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
 1- جديدة:  أنشطة  إضافة  مايلي: 
صالونات  منتجات  جميع  استيراد 
 2- التجميل.  لأجهزة  التجميل 
التجميل  مجال  في   املنهي  التكوين 

لمستحضرات التجميل.
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
األسا�ضي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة تبعا لهده التغييرات.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
جميع  بيع    : الشركة  غرض  مايلي:  
لالعطور  التجميل  مستحضرات 
لتسريحة  لالجمال  الجماليات    /
منتجات  جميع  استيراد  الشعر/ 
التجميل   لأجهزة  التجميل  صالونات 
التجميل  مجال  في   املنهي  التكوين   /

لمستحضرات التجميل.



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية88 5   

على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 
مايلي:  مقر الشركة :   الطابق االلل 
فبراير   29 زنقة     02 رقم  عمارة  

تالبرجت أكادير  
على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
مايلي:  يساهم الشريك الوحيد بمبلغ  

100000 درهم نقدا
على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
الى  مقسمة  درهم   100000 بمبلغ 
لكل  درهم   100 بقيمة  سهم   1000
طرف   من  بالكامل  مدفوعة  منها 

السيدة   كاترينا كوشيش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 99955.
547I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

EDUCLOGI DAKHLA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
EDUCLOGI DAKHLA »شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
الحكونية رقم 364 بقعة رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب.
»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10429

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
لتبعا   2021 أبريل   22 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

املمثل)ين( القانوني)ين(: 
- التازي سعد

- السماللي  طارق
- الشنكلي كريم

 COLLIN SERGE ANDRE  -
LAURENT

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
مقرها  الكائن  الوحيد  الشريك  حات 

اإلجتماعي ب: 
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 809.
548I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

PRIMO INOX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
PRIMO INOX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة شارع سكارنا رقم 593 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIMO INOX
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االينوكس ل اشغال مختلفة.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  593 رقم  سكارنا  شارع  الوحدة 

73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : �ضي  بن  جمال  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد جمال بن �ضي عنوانه)ا( حي 
ام التون�ضي رقم 22 73000 الداخلة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد جمال بن �ضي عنوانه)ا( حي 
ام التون�ضي رقم 22 73000 الداخلة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 833.
549I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

ITAM LOGISTIC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ITAM LOGISTIC شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة 12 رقم 1088 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ITAM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOGISTIC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السالم زنقة 12 رقم 1088 - 73000 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلحسن  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلحسن  حسن  السيد 
بن  الحسن  شارع   03 املسيرة  حي 
الداخلة   73000  64 رقم  جلون 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلحسن  حسن  السيد 
بن  الحسن  شارع   03 املسيرة  حي 
الداخلة   73000  64 رقم  جلون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 760.
550I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ف2رالسس
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
فورالبس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
مومن الجديد، مجموعة2 زنقة 

3 رقم 1 الطابق 1 الدارالبيضاء - 
20400 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فورالبس.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  لبالتقسيط  بالجملة  بيع  

الكيميائية لاملواد الصناعية.
سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة  مجموعة2  الجديد،  مومن 
 - الدارالبيضاء   1 الطابق   1 رقم   3

20400 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أڭوزي عبدالعزيز :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عبدالعزيز  أڭوزي  السيد 
 23 مجموعة   3 الفتح  عنوانه)ا( 
عمارة 151 شقة 13 الالد احمد 1 دار 
بوعزة النواصر الدارالبيضاء 27223 

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عبدالعزيز  أڭوزي  السيد 
 23 مجموعة   3 الفتح  عنوانه)ا( 
عمارة 151 شقة 13 الالد احمد 1 دار 
بوعزة النواصر الدارالبيضاء 27223 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784927.
551I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وز  تكس
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
يزالتكس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية، الطابق 3 الشقة رقم 6 

الدارالبيضاء - 20250 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.336001
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   17 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
مبلغ  يزالتكس   الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
الحرية،  شارع   10 اإلجتماعي  مقرها 
الطابق 3 الشقة رقم 6 الدارالبيضاء 
- 20250 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : تكبد الشركة خسائر مادية.
ل حدد مقر التصفية ب 10 شارع 
 6 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية، 
20250 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
ل عين:

ل  اغريب  حسن   السيد)ة( 
العلوي  حسن  شارع   13 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   20302 برجة  عين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
:  10 شارع الحرية، الطابق 3 الشقة 

رقم 6 الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785198.
552I

FIDUBAC SARL

ن2رمسر) 21بي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
نورمار ليوبي شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي 115 
تجزئة البحر األبيض املتوسط 

بوعرك الناظور - 62000 الناظور 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13333
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
-نقل األمتعة غير املصحوبة

-النقل الوطني لالدللي لآلخرين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1938.
553I

ادرامو

 PATISSERIE OSMANLI
TURKEY

إعالن متعدد القرارات

ادرامو
الشقة رقم1 اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
 PATISSERIE OSMANLI TURKEY

»شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

190تجزئة باتول ليسالن  - 50000 
مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49649
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 ماي 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم اقرار االلل: الذي ينص 
على مايلي: الغاء الغرض املشترك من 

نشاط اشركة مخابز لسكاكر
قرار رقم القرار التاني: الذي ينص 
ابو  على مايلي: تعيين السيد بواعالم 

بكر مسير للشركة 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم البند الثالث: الذي ينص 
الحلويات  الشركة  مايلي: نشاط  على 

لصناعتها
عشر  الرابع  البند  رقم  بند 
على  ينص  الذي  عشر:  لالخامس 
مايلي: تسيير ااشركة من طرف السيد 

بواعالم ابو بكر
عشر:  السابع  البند  رقم  بند 
الراق  امضاء  مايلي:  على  ينص  الذي 
الشركة من طرف السيد بواعالم ابو 

بكر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3144.
554I

ادرامو

IPH
إعالن متعدد القرارات

ادرامو
الشقة رقم1 اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
IPH »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي:    

272تجزئة زيتونة كلم 6 املنظر 
الجميل - 50000 مكناس املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41555
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 ماي 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم اقرار االلل: الذي ينص 
الى   الشركة  راسمال  رفع  مايلي:  على 
الربع  لتحرير  1300000.00درهم 

التالث الدي يقدرب300000درهم
قرار رقم القرار التاني: الذي ينص 
بويشو  السيدين  تعيين  مايلي:  على 
حدل لالسيد بويشو محمد كمسيرين 

للشركة دائمين
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
7: الذي ينص  بند رقم البند رقم 
على مايلي: السيد بويشو حدل65000 
محمد65000  بويشو  لالسيد  حصة 

حصة املجموع 130000حصة
الذي   :18 رقم  البند  رقم  بند 
االمضاء  التسييرل  مايلي:  على  ينص 
محمد  بويشو  السيدين  طرف   من 

لبويشو حدل كمسيرين دائمين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3145.
555I

SACO CONSEIL

 ATLAS BUSINESS
INTERNATIONAL SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ATLAS BUSINESS
 INTERNATIONAL SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الزرقطوني عمارة الليمون 
الطابق الثالث شقة رقم 9 جليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 BUSINESS INTERNATIONAL

.SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت ، االرشاد ل التوجيه .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الليمون  عمارة  الزرقطوني  محمد 

جليز   9 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيدة سكينة رشيدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة سكينة رشيدي عنوانه)ا( 

تجزئة الرياض رقم 46 سيبع مراكش 

40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة رشيدي عنوانه)ا( 

تجزئة الرياض رقم 46 سيبع مراكش 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125715.

556I

إئتمانية برامي

NAJMAT GANTOR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

إئتمانية برامي
شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم 2 ، 43150، ابن 
جرير املغرب

NAJMAT GANTOR شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي أيت حمو 
بوشان - 43150 ابن جرير  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2103
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العيش  تجني  )ة(   السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
يونيو   14 بتاريخ  الهاشمي   الجليل 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 220.
557I

Finconseil

ABURO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc
ABURO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 27 بابوم  
الطابق الثامن - 20200 27 بابوم  

الطابق الثامن اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24026

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

 10.000 رأسمالها  مبلغ    ABURO
 27 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 27  20200  - الثامن  الطابق  بابوم  
بابوم  الطابق الثامن اململكة املغربية 

نتيجة ل : الخمول.
 27 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
بابوم  الطابق الثامن - 20200 الدار 

البيضاء اململكة املغربية. 
ل عين:

ل  السقراتي  محمد   السيد)ة( 
أللفا  السالم  مدينة   113 عنوانه)ا( 
اململكة  البيضاء  الدار   20200

املغربية كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784626.
558I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

MARKETING CONFORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC
MARKETING CONFORT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
فدلى بلوك 3 رقم 41 لاد فاس 

فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
لاد   41 رقم   3 بلوك  فدلى  »تجزئة 
املغرب«  فاس   30000  - فاس  فاس 
إلى »رقم 22 تجزئة االدري�ضي الطابق 
الثالث دائرة االطلس فاس - 30000 

فاس  املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3191.
559I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

MARKETING CONFORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC
MARKETING CONFORT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
تجزئة االدري�ضي الطابق الثالث 

دائرة االطلس فاس - 30000 فاس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين   صالح  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 سخسوخ 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة( ايمان هالل بتاريخ 20 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3191.
560I

الشتيوي ادريس

 Sté STATION SERVICES AL
KASR S.A.R.L –AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
 Sté STATION SERVICES AL

KASR S.A.R.L –AU شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األلل من املنزل الكائن بطريق 

العرائش حي البساتين تجزئة بالعربي 
رقم 118 - 92150 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STATION SERVICES AL KASR

.S.A.R.L –AU
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بطريق  الكائن  املنزل  من  األلل 
العرائش حي البساتين تجزئة بالعربي 
الكبير  القصر   92150  -  118 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : حرلش   العمراني  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد العمراني حرلش عنوانه)ا( 
دلار املوارعة السكومة ج السواكن ق 
الالد الشيح السواكن القصر الكبير  

92150 القصر الكبير  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد العمراني حرلش عنوانه)ا( 
دلار املوارعة السكومة ج السواكن ق 

الالد الشيح السواكن القصر الكبير  
92150 القصر الكبير  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقصر الكبير  بتاريخ 01 

يوليوز 2021 تحت رقم 485.
561I

UNIVERS COMPTA SARL AU

RH HATITI TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

RH HATITI TRANS شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي رقم 595، 
عين شبيك ، ب م ع،  - 50010  

مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48835

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2021 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
- نقل البضائع لحساب الغير

- نقل األمتعة الغير املصحوبة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3305.
562I

UNIVERS COMPTA SARL AU

BONHEUR TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BONHEUR TRANS  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة برقم 
97، آلطابق االلل ، جنان مكناس 

2 - 50070 مكناس  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46627

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( بلودة  

نورالدين كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3304.

563I

UNIVERS COMPTA SARL AU

BONHEUR TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BONHEUR TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 21، 

رقم 299، حي اطلس 1 - 50070 
مكناس املغرب  .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46627
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 09 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -  1 299، حي اطلس  21، رقم  »زنقة 
إلى »شقة  50070 مكناس املغرب  » 
جنان   ، االلل  آلطابق   ،97 برقم 
مكناس 2 - 50070 مكناس  املغرب  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3304.

564I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

BONHEUR TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BONHEUR TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي شقة برقم 

97، آلطابق االلل ، جنان مكناس 
2 - 50070 مكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46627
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
الشركة من »نقل االشخاص  نشاط 
في  »مقالل  إلى  الغير«  لحساب 

األشغال املختلفة أل البناء«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3304.

565I

iso fidus

A ‹ MANDELICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 02  رقم 40 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29640، دارالبيضاء املغرب
A ‹ MANDELICE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN ET MEZZANINE
  N° 08 RDC IMM C
 MOHAMMEDIA BD

 MOHAMMED VI RES LES
 ORCHIDEES IV  - 28830

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A ‘  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MANDELICE
مقهى،    : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  بالتفصيل،  املعجنات  بيع 

لتصدير .
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MAGASIN ET MEZZANINE N°
 08 RDC IMM C  MOHAMMEDIA
 BD MOHAMMED VI RES LES
ORCHIDEES IV  - 28830 املحمدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد لهبي توفيق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : الوالي  لهبي  السيد 

بقيمة 500 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  توفيق  لهبي  السيد 
إقامة ليزلركيدي 3 عمارة ك شقة 3 

املحمدية 28830 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(  الوالي  لهبي  السيد 
الدار  بلفدير   1 طابق  ليل  زنقة   58
البيضاء  الدار   20300 البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق  لهبي  السيد 
إقامة ليزلركيدي 3 عمارة ك شقة 3 

املحمدية 28830 املحمدية املغرب
عنوانه)ا(  الوالي  لهبي  السيد 
الدار  بلفدير   1 طابق  ليل  زنقة   58

البيضاء  الدار   20300 البيضاء 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم 1524.
566I

IGDAYSKINCARE SARL

IGDAYSKINCARE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

IGDAYSKINCARE SARL
 Boulevard Mohamed 357
 V 5é Etage Apt n°9 Espace

 A/2 - CASABLANCA ، 20850،
CASABLANCA MAROC

IGDAYSKINCARE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  357 
شارع محمد الخامس الطابق 5، 
 A/2  - 20850الشقة 9،فضاء

الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506587
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IGDAYSKINCARE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجميل  تصديرمنتجات  ل  استيراد 

الطبيعية ل املنتجات املحلية.
 357   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،5 الطابق  الخامس  محمد  شارع 
 A/2  - 208509،فضاء الشقة 

الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة إكداي هند :  900 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد إكداي عمر 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هند  إكداي  السيدة 
إقامة االمان عمارة  برلني  إميل  زنقة 
الدارالبيضاء   20350  11 شقة   22

املغرب.
عنوانه)ا(  عمر  إكداي  السيد 
إقامة االمان عمارة  برلني  إميل  زنقة 
الدارالبيضاء   20350  11 شقة   22

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  إكداي  السيد 
إقامة االمان عمارة  برلني  إميل  زنقة 
الدارالبيضاء   20350  11 شقة   22

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 21798.
567I

rif etudes

 SOCIETE ELECTRODIESEL
HARCHAOUI SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدلا رقم 
املحل 13 الحسيمة ، 32000، 

الحسيمة املغرب
 SOCIETE ELECTRODIESEL

HARCHAOUI SARL AU  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي »تزلرين« 
دلار امجوظن جماعة ل قيادة ايت 

يوسف لعلي دائرة بني لرياغل 
عمالة اقليم الحسيمة - 32000 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
3411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ELECTRODIESEL

. HARCHAOUI SARL AU
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات 
عنوان املقر االجتماعي : »تزلرين« 
ايت  قيادة  ل  جماعة  امجوظن  دلار 
يوسف لعلي دائرة بني لرياغل عمالة 
الحسيمة   32000  - الحسيمة  اقليم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حرشالي   محمد  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد حرشالي  عنوانه)ا( 
الدريوش  اتسافت  قاسيطة  مركز 

32000 الحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حرشالي  عنوانه)ا( 
الدريوش  اتسافت  قاسيطة  مركز 

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 645.
568I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MS EXPERT FACADES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

MS EXPERT FACADES شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 ،GH9 : لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ،D عمارة 5، شقة 10، مجموعة
انا�ضي - 50070 مكناس  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45951
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
MS EXPERT FACADES شركة حات 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي GH9، عمارة 5، شقة 10، 
مجموعة D، انا�ضي - 50070 مكناس  

املغرب نتيجة ل- املنافسة 
- جائحة كوفيد 19.

ل عين:
ل  الوادزيان  محمد    السيد)ة( 
امحمد  بني  املكينة  5 درب  عنوانه)ا( 
50060 مكناس  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،GH9 لفي   2021 ماي   25 بتاريخ 
 ،D مجموعة   ،10 شقة   ،5 عمارة 

انا�ضي - 50070 مكناس  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 211.
569I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE ZAYNA TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

STE ZAYNA TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 2012, 

مرجان 2 - 50070 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45907

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 STE ZAYNA الوحيد  الشريك  حات 
TRANS  مبلغ رأسمالها 100.000,00 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
مكناس   50070  -  2 مرجان   ,2012

املغرب نتيجة ل : - املنافسة
- جائحة كوفيد 19.

 ,2012 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
مرجان 2 - 50070 مكناس املغرب. 

ل عين:
ل  احساين   عادل    السيد)ة( 
 50070  2 مرجان   ,2012 عنوانه)ا( 
مكناس  املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 212.

570I

CONSEIL ALJABAL

IOUIRIDN SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
IOUIRIDN SARL AU  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
امزلزلان سيدي بوخلف للتانة  

دمنات ازيالل  22300 ازيالل  
املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IOUIRIDN SARL AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

للتانة   بوخلف  سيدي  امزلزلان 

دمنات ازيالل  22300 ازيالل  املغرب 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : توناض   الدين  جمال  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

توناض   الدين  جمال  السيد 

سيدي  امزلزلان  دلار  عنوانه)ا( 

بوخلف للتانة دمنات  22300 ازيالل  

املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

توناض   الدين  جمال  السيد 

سيدي  امزلزلان  دلار  عنوانه)ا( 

بوخلف للتانة دمنات  22300 ازيالل  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 492.

571I
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TRA DU TRAD

TRA DU TRAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

TRA DU TRAD
 AV AL OUAHDA KIS AL

 OUAHDA CENTRE 4 ETG BUR
 N°12 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
TRA DU TRAD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
 AV لعنوان مقرها اإلجتماعي

 AL WAHDA KAYSARIAT AL
 WAHDA 4EME ETAGE BUR

 N°12 TETOUAN - 93000
.TETOUAN MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24275
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.000.000«
»3.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1046.

572I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئتمانية الحراش

HARACHE

ASTER LUX SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE   ا ئتمانية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع حمان الفطواكي سيدي 
يوسف بن علي مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
ASTER LUX SARL AU شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
منى رقم 4 طريق بن احمد سطات - 

26000  سطات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5505

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2020 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لضيفي  صباح  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000
عبدالهادي  الخوير بتاريخ 09 شتنبر 

.2020
لضيفي  صباح  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
شتنبر   09 بتاريخ  لكبير  بن  عبدهللا  

.2020
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   07 بتاريخ  بسطات   االبتدائية 

2021 تحت رقم 19/21.

573I

االتقان للحسابات

 SOCIETE OULED
 SETTOUT TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب
 SOCIETE OULED SETTOUT

  TRANSPORT INTERNATIONAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمران رقم 2915 سلوان الناظور - 

62253 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20247

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحفيظ  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 املرابط 
أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
رشيد املرابط بتاريخ 11 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 1468.
574I

TRA DU TRAD

TRA DU TRAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TRA DU TRAD
 AV AL OUAHDA KIS AL

 OUAHDA CENTRE 4 ETG BUR
 N°12 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
TRA DU TRAD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
 LOT لعنوان مقرها اإلجتماعي

 EL HAMAMA N°05 MARTIL -
.93000 MARTIL MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24275
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 LOT EL HAMAMA N°05« من 
 MARTIL - 93000 MARTIL
 AV AL WAHDA« إلى   »MAROC
 KAYSARIAT AL WAHDA 4EME
 ETAGE BUR N°12 TETOUAN -

.»93000 TETOUAN  MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   10 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1046.
575I

ECOGEF

(A.H.S BUILDING 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
 2A.H.S BUILDING شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2A.H.S  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري / اشغال عامة / تجارة.
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  لزالب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الور�ضي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الور�ضي  عادل  السيد 
حي االمل 02 الرقم 57 ازمور 24100 

ازمور املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الور�ضي  عادل  السيد 
حي االمل 02 الرقم 57 ازمور 24100 

ازمور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 21523.

576I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

PREFA SAHEL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

PREFA SAHEL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة الوحدة بلوك C رقم 43 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PREFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAHEL
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 43 رقم   C بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : طنجي  هللا  عبد  سيدي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   100.000

للحصة .
 : طنجي  هللا  عبد  سيدي  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
طنجي  هللا  عبد  سيدي  السيد 
 06 زنقة    02 القسم  حي  عنوانه)ا( 
الداخلة   73000 الداخلة   35 رقم 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
طنجي  هللا  عبد  سيدي  السيد 
 06 زنقة    02 القسم  حي  عنوانه)ا( 
الداخلة   73000 الداخلة   35 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1974.
577I

UNIVERS COMPTA SARL AU

BONHEUR TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

BONHEUR TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة برقم 

97، آلطابق االلل ، جنان مكناس 
2 - 50070 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46627
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة(  احمد  العدللي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   1.000

يونيو   09 بتاريخ  بلودة  نورالدين 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3304.

578I

امغار عبد الغافور

 CHAOUI MIMOUN
IMPORT ET EXPORT

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

 CHAOUI MIMOUN IMPORT

ET EXPORT شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

البطولة رقم 123 بوجراح تطوان - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHAOUI MIMOUN IMPORT ET

.EXPORT

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تطوان  بوجراح   123 رقم  البطولة 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الشالي  ميمون  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 100  : الشالي  ميمون  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشالي  ميمون  السيد 
مرتيل 5 زنقة السكة  93150 مرتيل 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشالي  ميمون  السيد 
مرتيل 5 زنقة السكة  93150 مرتيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1723.

579I

CAGECO

 AZMY PLASTIQUE ET

OUTILLAGE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

 AZMY PLASTIQUE ET

OUTILLAGE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة  

الصناعية كزنايا رقم 368 - 90060   

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.15251

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2021 ماي   18 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  كزنايا  الصناعية  »منطقة  

368 - 90060   طنجة املغرب« إلى » 

الساملية دلار سيدي أحمد بن لحسن  

- 20700 الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243673.

580I

AGC CONSULTING

UNITED AB)و2نسوت1د) ب
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING

250، زالية شارع موالي يوسف 

لبوردل، الطابق 4، شقة 11 ، 

20040، الدار البيضاء املغرب

UNITED AB يونايتيد اب شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية شارع 

عالل بن عبد هللا لشارع لكورنيش 

مبنى مركز مارينا 2 مكتب رقم 11 - 

20040 الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

UNITED AB يونايتيد اب.

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء لاألشغال املتنوعة

اإلستثمار العقاري.

زالية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لشارع  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
مكتب   2 مارينا  مركز  مبنى  لكورنيش 
البيضاء    الدار   20040  -  11 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بهاء الدين البربرالي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : مرقة  انوار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
البربرالي  الدين  بهاء  السيد 
عنوانه)ا( 8، شارع أبو الوقت، اقامة 
 20040  18 شقة   ،5 الطابق  الفتح، 

الدار البيضاء   املغرب.
 8 عنوانه)ا(  مرقة  انوار  السيد 
شارع املهدي بن بركة، إقامة حدائق 
الدار   20040 بوركون   ،2 املنارة 

البيضاء   املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
البربرالي  الدين  بهاء  السيد 
عنوانه)ا( 8، شارع أبو الوقت، اقامة 
 20040  18 شقة   ،5 الطابق  الفتح، 

الدار البيضاء   املغرب
 8 عنوانه)ا(  مرقة  انوار  السيد 
شارع املهدي بن بركة، إقامة حدائق 
الدار   20040 بوركون   ،2 املنارة 

البيضاء   املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
581I

FIDABEL SARL AU

HELLO IT›S ME STUDIO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
4 عمارة ميمونة الطابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 46000، آسفي 
املغرب

HELLO IT›S ME STUDIO شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 73 طريق 

سيدي لاصل آسفي - 46000 آسفي 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HELLO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IT’S ME STUDIO
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصورة  لإنتاج  الفنية  اإلدارة  األزياء 

ل اإلتصاالت .
عنوان املقر االجتماعي : 73 طريق 
سيدي لاصل آسفي - 46000 آسفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سارة  مخلص  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سارة  مخلص  السيدة 
ألسني   95550 غوبيني  شارع   28

فرنسا 95550 ألسني فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سارة  مخلص  السيدة 
ألسني   95550 غوبيني  شارع   28

فرنسا 95550 ألسني فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
582I

FIDUBAC SARL

BA(G PRIVE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
BA2G PRIVE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 162 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق األلل 
عمارة رقم 04 الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19057

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محمد  الفونتي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( نجاة  

منصوري بتاريخ 07 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1769.
583I

COMPTAMEK

 BELFODE INNOVATION
TECHNOLOGY

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 BELFODE INNOVATION

TECHNOLOGY  شركة حات 
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مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة دار 
االسماعيلية عمارة 19 شقة 20 ايت 

لالل عين عرمة  - 50022 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BELFODE INNOVATION

. TECHNOLOGY
ل  بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب اللوحات الشمسية
- مكتب دراسات
- أعمال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : اقامة دار 
االسماعيلية عمارة 19 شقة 20 ايت 
مكناس   50022  - عرمة   عين  لالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلفورد  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلفورد  يونس  السيد 
ع  م  ب  الحديدية  السكك  ديور   40

50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلفورد  يونس  السيد 
ع   م  ب  الحديدية  السكك  ديور   40

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3135.

584I

امغار عبد الغافور

STOGUE FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

STOGUE FOOD شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي الحسن رقم 227 مرتيل - 

93150 مرتيل املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STOGUE FOOD
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مرتيل   227 رقم  الحسن  موالي 

93150 مرتيل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : سطوك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 100  : سطوك  محمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سطوك  محمد  السيد 

شارع ابن زهر رقم 59 تطوان 93000 

تطوان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سطوك  محمد  السيد 

شارع ابن زهر رقم 59 تطوان 93000 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1702.

585I

امغار عبد الغافور

CLUB LA MARINA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

CLUB LA MARINA  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 

بن عبد العزيز رقم 35 املضيق - 

13000 املضيق املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17015

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تعيين  تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املرابط عبد العزيز  كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1722.

586I

HLZCONSULTING

HADIRATE AL ANWAR
إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
HADIRATE AL ANWAR »شركة  

املساهمة«
لعنوان مقرها االجتماعي: فندق 

املدينة شارع محمد الخامس 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85469
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أبريل 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
بمبلغ قدره  الرفع من رأسمال  مايلي: 
الى   1000000 من  اي   19000000
-حصص  طريق:  عن   20000000
-ديون    ،11000000 بقيمة  نقدية 
بقيمة  للشركاء  الجاري  الحساب 
7032700 -املنقول من جديد بقيمة 

   967300
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مبلغ  في  رأسمال  تحديد  تم  مايلي: 
الى  مقسم  نقدا  درهم   20000000

200000 للسهم الواحد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 5730.
587I

YG ET ASSOCIES

SURMAP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 
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CASABLANCA MAROC
SURMAP شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 35 
املجمع الصناعي  CFCIM بوسكورة 

- 20200 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    SURMAP الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   20.000 رأسمالها 
املجمع   35 تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
 - بوسكورة   CFCIM الصناعي  
نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20200

ل : توقف نشاط الشركة .
ل حدد مقر التصفية ب تجزئة 35 
املجمع الصناعي  CFCIM بوسكورة  - 

20200 الدارالبيضاء  املغرب. 
ل عين:

العسالني  عبدالحق   السيد)ة( 
رقم   2 رفيعة  تجزئة  عنوانه)ا(  ل 
 20032 عبدالرحمان   سيدي   06
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785282.
588I

socogese

»ATELIER GOURMET«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»ATELIER GOURMET« شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

رقم 8 شقة 8 الطابق الرابع إقامة 
الحورية شارع فلسطين - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47767

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    »ATELIER GOURMET«
لعنوان  درهم   10.000,00 رأسمالها 
شقة   8 رقم  عمارة  اإلجتماعي  مقرها 
8 الطابق الرابع إقامة الحورية شارع 
املغرب  فاس   30000  - فلسطين 

نتيجة ل : توقيف النشاط.
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
إقامة  الرابع  الطابق   8 شقة   8 رقم 
 30000  - فلسطين  شارع  الحورية 

فاس املغرب. 
ل عين:

الشرعي  العزيز   عبد  السيد)ة( 
 8 شقة   8 رقم  عمارة  عنوانه)ا(  ل 
شارع  الحورية  إقامة  الرابع  الطابق 
املغرب  فاس   30000 فلسطين 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/3279.
589I

HIGH EDGE CONSULTING

VINTAGE RENT CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،
TETOUAN املغرب

VINTAGE RENT CAR شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حجار 
 N العرلسة بمشرلع امنية بلوك
GHN-4- عمارة 4 املحل التجاري
RC-LC1 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29861
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VINTAGE RENT CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق .
حجار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 N بلوك  امنية  بمشرلع  العرلسة 
GHN-4-RC- عمارة 4 املحل التجاري

LC1 - 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد االشقر نبيل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : شكري  محمد  سيدي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد االشقر نبيل عنوانه)ا( ملقا 

اسبانيا 28009 ملقا اسبانيا.
شكري  محمد  سيدي  السيد 
زنقة  العرلسة  احجار  عنوانه)ا( 
تطوان   93000   111 رقم  االطباء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

شكري  محمد  سيدي  السيد 

زنقة  العرلسة  احجار  عنوانه)ا( 

تطوان   93000   111 رقم  االطباء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1735.

590I

Cabinet LAMRINI HADI

DRILAB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

DRILAB شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

»منال 5«  - 62010 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17415

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لبحر  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 160 أصل  من  اجتماعية  حصة   54

نعيمة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بنطاهر بتاريخ 05 ماي 2021.

لبحر  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 160 أصل  من  اجتماعية  حصة   53

حصة لفائدة  السيد )ة( يوسف لبحر 

بتاريخ 05 ماي 2021.

لبحر  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 160 أصل  من  اجتماعية  حصة   53

حصة لفائدة  السيد )ة( سارة لبحر 

بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 07 يونيو 

2021 تحت رقم 1178.

591I
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

DODO HANA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC
DODO HANA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موالي رشيد شارع طرابلس رقم 32  

- 93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DODO HANA
غرض الشركة بإيجاز : شراء لبيع 

املالبس الجاهزة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي رشيد شارع طرابلس رقم 32  - 

93100 الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد انوار املاي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد انوار املاي عنوانه)ا( تجزئة 
باب سبتة زنقة الحسيمة عمارة ماهر 
الفنيدق   93100 الثالث  الطابق   4

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد انوار املاي عنوانه)ا( تجزئة 
باب سبتة زنقة الحسيمة عمارة ماهر 
الفنيدق   93100 الثالث  الطابق   4

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1731.

592I

CEDECOM

BENHAMMOU PROMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
BENHAMMOU PROMO شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451443
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2019 دجنبر   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENHAMMOU PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار  بوركون  لوبيال  درب  الشراردة 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بنحمو عبد الرحيم :  340 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : الغني  عبد  بنحمو  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : بوشعيب  بنحمو  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  بنحمو  السيد 
 124 رقم  فرج  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20200 البيضاء  معرلف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب.
السيد بنحمو عبد الغني عنوانه)ا( 
124 سيدي معرلف  تجزئة فرج رقم 
البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب.
السيد بنحمو بوشعيب عنوانه)ا( 
124 سيدي معرلف  تجزئة فرج رقم 
البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  بنحمو  السيد 
 124 رقم  فرج  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20200 البيضاء  معرلف  سيدي 

الدار البيضاء املغرب
السيد بنحمو عبد الغني عنوانه)ا( 
124 سيدي معرلف  تجزئة فرج رقم 
البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجنبر 2019 تحت رقم 724364.
593I

EL OUARRAD AZIZ

STE FLAMENT CAF
إعالن متعدد القرارات

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
STE FLAMENT CAF »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: 69 تجزئة 

الصحراء 2 كراج رقم 1 طريق 
اكوراي مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50105

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  بحوزة  حصة   250 تفويت 
رشيد عليوي لفائدة السيدة حجيبة 
بحوزة  حصة   250 تفويت  ل  الدهبي 
السيدة  لفائدة  عليوي  رشيد  السيد 

سلوى الدهبي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
حات الشريك الوحيد الى شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3167.
594I

YG ET ASSOCIES

 CINEPRO DISTRIBUTION
MAROC

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

 CINEPRO DISTRIBUTION
MAROC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي :  7 اقامة 
رامي زنقة سبتة الطابق 2 مكتب 8 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.412659

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
 CINEPRO DISTRIBUTION حل 
مسؤللية  حات  شركة   MAROC
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
7 اقامة رامي زنقة  مقرها اإلجتماعي  
 20000  -  8 مكتب   2 الطابق  سبتة 
لتوقف  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

نشاط الشركة .
ل عين:

ل  بنجلون  مجيد   السيد)ة( 
كاليفورنيا   كارللين  زنقة   3 عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   20150

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة   7 لفي   2021 يونيو   07 بتاريخ 
رامي زنقة سبتة الطابق 2 مكتب 8 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785283.
595I

COG CONSULTING SARL

ERGA TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COG CONSULTING SARL
 APPT N°3 RESID BAB TARGA
 IMM F AZZOUZIA، 40000،

MARRAKECH MAROC
ERGA TRAVAUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزية 
املسار رقم 1106 شقة رقم 1 الحي 
الصناعي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.107797

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 07 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  شقة   1106 رقم  املسار  »تجزية 

 40000  - مراكش  الصناعي  الحي   1

مراكش املغرب« إلى »دلار اللة غزيل 

 - مراكش  الرير  ايت  دالد  سيدي 

40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125510.

596I

UPSILON CONSULTING

PROJECT 3(
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 PROJECT 32

شركة محدلدة املسؤللية حات 

الشريك الوحيد 

مقرها اإلجتماعي 49 زنقة أحمد 

بركات، الطابق السفلي، رقم 3، 

معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

497743

تحويل املقر االجتماعي للشركة

الشركة  مسير  قرار  بمقت�ضى 

تحويل  تم   2021 ماي   18 في  املؤرخ 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  بركات،  أحمد  زنقة   49«
 20000  - معاريف   ،3 رقم  السفلي، 

»إقامة  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

عمارة  سندباد،  تجزئة  ألنزاك، 

 - الذياب  عين  األر�ضي،  الطابق  س2 

20180 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784882.

597I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 MAROC TRANSIT
PRODUCT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 MAROC TRANSIT PRODUCT
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

يوسف ابن تاشفين عمارة املنارة 30 
الطابق 03 رقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47017

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البقالي  حبيبة   )ة(  السيد  تفويت 
449 حصة اجتماعية من أصل 449 
خورخي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
أنطونيو ليما بالنكو بتاريخ 30 يونيو 

.2021
تفويت السيد )ة( نرمين  الشويكة 
 51 أصل  من  اجتماعية  حصة   51
خورخي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 
أنطونيو ليما بالنكو بتاريخ 30 يونيو 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244154.
598I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

دن1س)تم2ين
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

دنيا تموين شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي األزهري 
2 زنقة 72 رقم 25 الولفة 20240 

الدارالبيضاء - 20240 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.262479
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 90.000« من  أي  درهم«   210.000«
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 
أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784945.
599I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

TORRE DE LAS PALMAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(

TORRE DE LAS PALMAS  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
زنقة 88 رقم 11 الطابق األر�ضي  - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117903
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TORRE DE LAS PALMAS

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 

 - األر�ضي   الطابق   11 رقم   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد الكريم ابركان 

حصة بقيمة 300 درهم للحصة .

السيد عبد العزيز الطاهري :  500 

حصة بقيمة 300 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

ابركان  الكريم  عبد  السيد 

مجمع  الكبيرة  امغوغة  عنوانه)ا( 

 07 رقم   03 طابق   28 بلوك   1 حمزة 

90000 طنجة املغرب.

الطاهري  العزيز  عبد  السيد 

رقم   2 اهال  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

القطعة 256 90000 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

ابركان  الكريم  عبد  السيد 

مجمع  الكبيرة  امغوغة  عنوانه)ا( 

 07 رقم   03 طابق   28 بلوك   1 حمزة 

90000 طنجة املغرب

الطاهري  العزيز  عبد  السيد 

رقم   2 اهال  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 

القطعة 256 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  مزيان  فوزية  السيدة 

املنظر الجميل زنقة 44 رقم 2 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6001.

600I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

WISH BUILD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(

WISH BUILD شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس مكتب ماجوريل 
الطابق السابع رقم 33 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117399
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WISH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILD
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ماجوريل  مكتب  الخامس  محمد 
 90000  -  33 رقم  السابع  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الدين  نور  بوعويويش  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الدين  نور  بوعويويش  السيد 
الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

رقم  السابع  الطابق  ماجوريل  مكتب 

33 90000 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الدين  نور  بوعويويش  السيد 

الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 

رقم  السابع  الطابق  ماجوريل  مكتب 

33 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5540.

601I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

KIPINA SHIRALIZA PRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 

املنصور ، 10000، الرباط املغرب

KIPINA SHIRALIZA PRIVE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 30، 

الشقة رقم 8، زنقة موالي أحمد 

لوكيلي، حسان - 10010 الرباط 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139027

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 10 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

موالي  زنقة   ،8 رقم  الشقة   ،30«

 10010  - حسان  لوكيلي،  أحمد 

بلوك   6 »قطاع   إلى  املغرب«  الرباط 

الرياض  املخالدة حي  زنقة   16 د رقم 

- 10010 الرباط  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116005.

602I

FICAGEST

HOTEL NZAHA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
HOTEL NZAHA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
تحنالت اقليم الحوز - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61045

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ل املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125689.
603I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 BAS-BOUSALM
 D’AMENAGEMENT ET
TRAVAUX DIVERS  SARL

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
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 BAS-BOUSALM
 D’AMENAGEMENT ET

TRAVAUX DIVERS  SARL شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السقالة الطابق الثاني الشقة 

رقم  1761 /02 الصويرة - 44000 
الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2233
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2018 أكتوبر   04 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 
BAS- الوحيد  الشريك  حات 

 BOUSALM D’AMENAGEMENT
ET TRAVAUX DIVERS  SARL  مبلغ 
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
السقالة  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق الثاني الشقة رقم  1761 /02 
املغرب  الصويرة   44000  - الصويرة 
على  القدرة  لعدم  نظرا   : ل  نتيجة 
)اإليجار  الرسوم  أنواع  جميع  تلبية 
 ، لاملوظفين   ، لالكهرباء   ، لاملياه   ،

لاملوردين ، إلخ(
بسبب  العمل  سوق  غياب 

املنافسة القوية
تاتير جاءحة كرلنا .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الشقة  الثاني  الطابق  السقالة 
 44000  - الصويرة   02/  1761 رقم  

الصويرة املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( عبد الرحيم   هرهوري  
السقالة  تجزئة   853 عنوانه)ا(  ل 
املغرب  الصويرة   44000 الصويرة 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 215.
604I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

  STE TRAVAUX DIVERS
 REDOUANE TRENA SARL

AU  (TRADIRET
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 
بني مالل املغرب

  STE TRAVAUX DIVERS
  REDOUANE TRENA SARL AU
TRADIRET) شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي 225-224 

الطابق األر�ضي ، شارع 9 دجنبر، 
باب فتوح  - 23000 بني مالل  

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5369

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 26 ماي 2021 تمت إضافة 
الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :
االنعاش العقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 15 يونيو 

2021 تحت رقم 687.
605I

FLASH ECONOMIE

CONST STEEL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONST STEEL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي حي العيون 
زالية زنقة ايت يافيلمان الفداء رقم 
341 الطابق الثاني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

506223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CONST  االقتضاء بمختصر تسميتها

: STEEL

غرض الشركة بإيجاز : بيع لشراء 

جميع املنتجات املعدنية.

األعمال  كل   ، أعم  لبصورة 

التجارية لالصناعية لاملالية لاأللراق 

املالية ل

العقارات ، املرتبطة بشكل مباشر 

أل غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله 

تعزيز  كذلك  تكون  أن  يحتمل  أل   ،

اإلنجاز لالتطوير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يافيلمان  ايت  زنقة  زالية  العيون 

  - الثاني  الطابق   341 رقم  الفداء 

الدار البيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : زافر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

حي   159 عنوانه  زافر  ابراهيم   

النضال  البئر الجديد.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

حي   159 عنوانه  زفر  ابراهيم   

اإليداع  تم  الجديد  البئر  النضال  

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 09 يونيو 2021.

606I

ACTIV AGRO

ACTIV AGRO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ACTIV AGRO
 BD ABDELMOUMEN 202, N°5

 RDC CASABLANCA ، 20360،
casablanca MAROC

ACTIV AGRO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 202.شارع 
عبد املومن رقم 5 طابق ار�ضي الدار 

البيضاء  - 20360 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACTIV : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRO
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املمتلكات الزراعية ؛
-زراعة األرا�ضي الزراعية؛

للحمضيات  الزراعي  -اإلنتاج 
لالفواكه  املوسمية  لاملحاصيل 

املوسمية ؛
للزيتون  الصناعي  -االستغالل 

)استخراج لتصنيع زيت الزيتون( ؛
املنتجات  لتصدير  -استيراد 

الزراعية.
تربية املاشية؛

-إنتاج األلبان الزراعية؛
-اإلنتاج الزراعي من علف املاشية 
العجول  لتصدير  -استيراد 

لاملاشية لغرض التربية.
-تربية الدلاجن.

املعامالت  جميع  عامة  لبصفة 
لاملالية  لالصناعية  التجارية 
لاملنقولة لالعقارية املتعلقة بموضوع 
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أل  مشابه  آخر  �ضيء  أي  أل  الشركة 
مرتبط.

.202  : االجتماعي  املقر  عنوان 
طابق   5 رقم  املومن  عبد  شارع 
ار�ضي الدار البيضاء  - 20360 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 550   : بنمو�ضى  جليل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 TIFINVEST SARL :  450 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنمو�ضى  جليل  السيد 
عبد  شارع  صوفيا  اقامة   37 رقم 
البيضاء  الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

22250 الدار البيضاء املغرب.
 TIFINVEST SARL الشركة 
 3 رقم  تاحنوت  شارع  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20190 السالم   حي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنمو�ضى  جليل  السيد 
عبد  شارع  صوفيا  اقامة   37 رقم 
البيضاء  الدار  انفا  بوطالب  الهادي 

22250 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 24753.
607I

ABOU YASSER CONSEIL

STE(INFRA(BTP-(SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير نشاط الشركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC

STE INFRA BTP- SARL  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي دلار 
تويحينة’ جماعة الويدان’ املركز 

الجهوي الويدان’ مراكش. مراكش 
40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93861
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
ل  دراسة   -/1« من  الشركة  نشاط 

مراقبة’ ل معاينة املشاريع.
البحث.«  ل  الدراسات  مكتب   -/2
معاينة  ل  مراقبة’  ل  دراسة   -/1« إلى 

الصفقات.
االشغال  جميع  في  مقالل   -/2

البناء.
لالحراسة  البستنة  في  مقالل   -/3

لالنظافة.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125398.
608I

برلفكس

 AZAGHDISS
CONSTRUCTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

برلفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

لجدة ، 60000، لجدة املغرب
 AZAGHDISS CONSTRUCTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بلحوسين بقعة رقم 16 رقم 8 مكرر 
لجدة - 60000 لجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17189
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
  AZAGHDISS CONSTRUCTION

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
8 مكرر  16 رقم  بلحوسين بقعة رقم 
60000 لجدة املغرب نتيجة   - لجدة 

ل : نشاط ضعيف.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
8 مكرر  16 رقم  بلحوسين بقعة رقم 

لجدة - 60000 لجدة املغرب. 
ل عين:

املصطفئ  عزموي    السيد)ة( 
للعلج  نوفيك  تجزئة  عنوانه)ا(  ل 
املغرب  لجدة   60000 مغنية   طريق 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2335.
609I

ABOU YASSER CONSEIL

STE(SAADA(SMILE-(SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
STE SAADA SMILE- SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السعادة 1’ عمارة 114’ شقة رقم 4‘ 
مراكش. مراكش. 40000 مراكش. 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116447
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAADA SMILE- SARL

غرض الشركة بإيجاز : 1/- تقويم 

االسنان..

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السعادة 1’ عمارة 114’ شقة رقم 4‘ 

مراكش.   40000 مراكش.  مراكش. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000 السيد عبد االله بهيدي :  

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

 5.000   : بويطة  كريمة  السيدة 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

 5000  : بهيدي  االله  عبد  السيد 

بقيمة 10 درهم.

 5000  : بويطة  كريمة  السيدة 

بقيمة 10 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد االله بهيدي عنوانه)ا( 

 ‘44 بلوك  الشمالي’  املحمدي  الحي 
مراكش.   40000 مراكش.   ’19 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  بويطة  كريمة  السيدة 

اقامة االحسان’ عمارة 58’ شقة رقم 

 40000 مراكش.  االر�ضي’  الطابق   ’3

مراكش. املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االله بهيدي عنوانه)ا( 

 ‘44 بلوك  الشمالي’  املحمدي  الحي 
مراكش   40000 مراكش.   ’19 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125462.

610I
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PREMIUM FINANCE

STE DSN TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE DSN TRAVAUX شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
109 الشقة رقم 43 الطابق تالث  - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111873
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 10 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
 43 رقم  الشقة   109 العمارة  جواد 
مراكش   40000  - تالث   الطابق 
املغرب« إلى »حي الشرف عمارة بشارة 
- 40000 مراكش     4 361 شقة رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125688.
611I

RYS CONSULTING

BLINK PHARMA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

RYS CONSULTING
205 شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�ضي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب
BLINK PHARMA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االلل - 20330 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.435487
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فضاء  الزرقطوني  شارع   55« من 
 20330  - االلل  الطابق  الزرقطوني 
زنقة   6« إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
 -  6 رقم  الثالت  الطابق  الذجاج  إبن 

20250 الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784716.

612I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

AERO DATA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
AERO DATA  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 38 مكرر 

شارع محمد الساللي الطابق الثاني  
- 30000 فاس املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
اإلعالم  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
بوفاة الشريك محمد بن مليح ل توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2018 مارس   07 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 70   ، مليح   بن  سليم  السيد)ة( 
حصة .

 41   ، رايس   مليكة   السيد)ة( 
حصة .

 31   ، السيد)ة( ماجدة بوشارب  
حصة .

 36   ، مليح   بن  مريم   السيد)ة( 
حصة .

 36   ، مليح   بن  هند  السيد)ة( 
حصة .

 36   ، مليح   بن  كنزة  السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3238/2021.

613I

FIDELM

ENTREPRISE AIT HADDOU

إعالن متعدد القرارات

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 

الخامس زاكورة ، 47900، زاكورة 
املغرب

 ENTREPRISE AIT HADDOU
»شركة حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: مركز 
تزارين زاكورة - 47900 زاكورة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.105

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  راسمال  رفع  مايلي: 
من  اي   1200000.00 قدره  
 2433200.00 1233200.00الى 

درهم.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الحالي  مايلي: تحويل املقر االجتماعي 
الى  زاكورة  تزارين  مركز  من  للشركة 

لرزازات حي املسيرة رقم 297
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رفع راسمال الشركة 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي  للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 249.
614I

ديوان االستاح بناصر الصغير

ATH INDUSTRIE GRI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ديوان االستاح بناصر الصغير
61،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 

منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 
14000، القنيطرة املغرب

ATH INDUSTRIE GRI  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 580 د 
قطاع 1 قصبة مهدية القنيطرة - 

1400 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52439

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( شرقي 

فؤاد كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3766.
615I

ديوان االستاح بناصر الصغير

ATH INDUSTRIE GRI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوان االستاح بناصر الصغير
61،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 

منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطرة، 
14000، القنيطرة املغرب
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ATH INDUSTRIE GRI شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 580 د 
قطاع 1 قصبة مهدية القنيطرة - 

1400 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52439

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اطريشا  امال  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( فؤاد  

شرقي  بتاريخ 13 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3766.
616I

TH CONSULTING

MZ CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

MZ CAR  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 30 زنقة 
 H30 محمد حوديكي فضاء املكاتب
مكتب رقم 204 معارف  - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24827
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 17 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فضاء  حوديكي  محمد  زنقة   30«
املكاتب H30 مكتب رقم 204 معارف  
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20100 -
»58 زنقة ابن بطوطة مكتب رقم 12 
البيضاء   الدار   20080  -  3 الطابق 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785490.
617I

TH CONSULTING

MZ CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

MZ CAR  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 
ابن بطوطة مكتب رقم 12 الطابق 3 

- 20080 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24827

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( زكرياء لالناصر 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.500
يونيو   17 بتاريخ  لالناصر  سهيلة 

.2021
ملكرف  محمد   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.500
يونيو   17 بتاريخ  لالناصر  سهيلة 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785490.
618I

برلفكس

PAPLOUNA L.L.T
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

برلفكس

بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

لجدة ، 60000، لجدة املغرب

PAPLOUNA L.L.T شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

بودير تجزئة الجبوري رقم 17 لجدة  

- 60000 لجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26315

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 فبراير   10 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

  PAPLOUNA L.L.T الشريك الوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم لعنوان 

مقرها اإلجتماعي طريق بودير تجزئة 

 60000  - لجدة    17 رقم  الجبوري 

نشاط   : ل  نتيجة  املغرب  لجدة 

ضعيف .

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

بودير تجزئة الجبوري رقم 17 لجدة  

- 60000 لجدة املغرب. 

ل عين:

املصطفئ  هاللي   السيد)ة( 

تجزئة  بودير  طريق  عنوانه)ا(  ل 

لجدة   60000  17 رقم  الجبوري 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 1044.

619I

FCCA ATLAS

TOLKA  IRRIGATION)))ط2 كس)
 ريگسس21ن

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER EATGE APPT N°5 ،
40000، MARRAKECH MAROC

TOLKA  IRRIGATION   طولكا 
اريگاسيون شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�ضي تجزئة رطما العمارة 
89 الطابق االلل الشقة رقم 6 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  TOLKA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

IRRIGATION   طولكا اريگاسيون.
غرض الشركة بإيجاز : مقاللة في 

تركيب اجهزة الري 
مقاللة في التشييد ل البناء

االلواح  لتركيب  شراء  بيع 
الشمسية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عالل الفا�ضي تجزئة رطما العمارة 89 
الطابق االلل الشقة رقم 6 - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ابراهيم  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابراهيم  املهدي  السيد 
47900 زاكورة  ايت لالل   انوقا  دلار 

املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  املهدي  السيد 
47900 زاكورة  ايت لالل   انوقا  دلار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125367.
620I

AFOTRASO

 AGENCE DES«
 FOURNITURES TRAVAUX
 ET SERVICES DIVERS DE
L›ORIENTAL  »AFOTRASO

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

AFOTRASO
 N 78 RUE BOUHADLI TAHLA

TAZA ، 35300، تاهلة املغرب
 AGENCE DES FOURNITURES«

 TRAVAUX ET SERVICES DIVERS
  DE L›ORIENTAL  »AFOTRASO

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 78 شارع 
بوهدلي تاهلة - 35300 تازة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.689
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 مارس   22 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

خطوري محمد عزيز كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 376.
621I

COMPTA-ECO MAROC

ANA OPTIC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      127

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

ANA OPTIC شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

63 زنقة ابن ابي سلمى حي اليسر 2 

برشيد - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIC

ل  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع التجهيزات لاالدلات البصرية .

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 اليسر  ابي سلمى حي  ابن  زنقة   63

برشيد - 26100 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : باعنطر  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  باعنطر  زكرياء  السيد 

  1 الخضراء  املسيرة  تعالنية   60

26100 برشيد املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باعنطر  زكرياء  السيد 

  1 الخضراء  املسيرة  تعالنية   60

26100 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 852.

622I

TH CONSULTING

MZ CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

MZ CAR   شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 58 زنقة 

ابن بطوطة مكتب رقم 12 الطابق 3 

- 20080 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24827

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

لالناصر سهيلة كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785490.

623I

NEO FOOD

NEO FOOD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NEO FOOD

غاندي مول 5 زنقة الطبري ، 

20360، الدار البيضاء املغرب

NEO FOOD  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 

الطابق األلل ك.ح - 20360 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.503563
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 11 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فضاء  الزرقطوني  شارع   55« من 
 - ك.ح  األلل  الطابق  الزرقطوني 
املغرب«  البيضاء  الدار   20360
 - الطبري   زنقة   5 مول  »غاندي  إلى 

20380 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785358.

624I

ديوان الخدمات

 MED AGRO DISTRIBUTION
DU GHARB

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

 MED AGRO DISTRIBUTION
DU GHARB شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزيراري 2 رقم 82 محل 2 - 16000 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   19
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGRO DISTRIBUTION DU

.GHARB
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بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مبيدات حشرية

بيع األالت الفالحية
إجراء دراسات على نظام الري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزيراري 2 رقم 82 محل 2 - 16000 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هبهاب ادريس :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد هبهاب محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ادريس   هبهاب  السيد 
 16000  82 رقم   2 الزيراري  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  هبهاب  السيد 
 16000  82 رقم   2 الزيراري  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادريس  هبهاب  السيد 
 16000  82 رقم   2 الزيراري  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 93.
625I

101HAMILTON SERVICES

LEO INTERIM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LEO INTERIM
عمارة 30 شقة 8 شارع موالي أحمد 

الوكيلي حسان الرباط ، 10000، 
RABAT MAROC

LEO INTERIM شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30 
الشقة 8 شارع موالي أحمد الوكيلي 

حسان الرباط - 10000 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
152617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   12
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERIM
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لإصالح  البناء  أشغال  النظافة، 

البنايات لاملناطق الخضراء.
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 30 
8 شارع موالي أحمد الوكيلي  الشقة 
الرباط   10000  - الرباط  حسان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : لزرق  السيد عادل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الرجراجي  فاتن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد عادل لزرق عنوانه)ا( زنقة 
سال  القرية  الكفاح  حي   9 رقم  برغة 

11000 سال املغرب.
السيدة فاتن الرجراجي عنوانه)ا( 
محمد  شارع  مورينو  ممر   16 رقم 
الرباط   10000 الرباط  الخامس 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد عادل لزرق عنوانه)ا( زنقة 
سال  القرية  الكفاح  حي   9 رقم  برغة 

11000 سال املغرب
السيدة فاتن الرجراجي عنوانه)ا( 
محمد  شارع  مورينو  ممر   16 رقم 
الرباط   10000 الرباط  الخامس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   09 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115280.

626I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

HERITAGE PRINT
إعالن متعدد القرارات

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

HERITAGE PRINT »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املسيرة رقم 7 الطابق السفلي - 

28800 املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26157

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تشكل  اجتماعية  حصة   )500( بيع 

كامل مسآهمة السيد ياسين محفوظ 

السيد  لصالح  الشركة  رأسمال  في 

حصة   )500( بيع  مبشور.  مرلان 

مسآهمة  كامل  تشكل  اجتماعية 

قشاش  الرحمن  عبد  يونس  السيد 

السيدة  لصالح  الشركة  رأسمال  في 
زينب قشاش. 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

عبد  يونس  السيد  استقالة  مايلي: 

كمسير  مهامه  من  قشاش  الرحمن 

لحيد للشركة ، لتعيين السيد مرلان 

الوطنية  للبطاقة  الحامل   ، مبشور 

كمسير   T179153 عدد   للتعريف 

لحيد للشركة لفترة غير محدلدة مع 

منحه كامل الصالحيات. 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

ينص  الذي   :36  -  7  -  6 رقم  بند 
أسا�ضي  قانون  اعتماد  مايلي:  على 

جديد محدث للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1545.
627I

STE ZIZ COMPTA

 STE EUROPEAN SALES AND
SERVICES  SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
قفل التصفية

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE EUROPEAN SALES AND
SERVICES  SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

1147 بلوك  19 عين العاطي 01 
الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2016/11423

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
 STE EUROPEAN SALES AND
حات  شركة    SERVICES  SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
19 عين  1147 بلوك   اإلجتماعي رقم 
 52000  - الرشيدية    01 العاطي 
لنقص  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

الخدمات .
ل عين:

بتريك  البدكماب    السيد)ة( 
تنموست  قصر  عنوانه)ا(  ل  مرسيل 
الطالس   52000 الرشيدية  املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 18 يونيو 2021 لفي رقم 1147 
بلوك  19 عين العاطي 01 الرشيدية  

- 52000 الرشيدية املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 304/21.

628I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

MASS FISH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 72000، املر�ضى العيون 

املغرب
MASS FISH  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي  - 70002 املر�ضى العيون 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25607
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يحيالي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
منتصير  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

اعمار بتاريخ 01 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2163/2021.

629I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE(BT.GARD-GROUP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE BT.GARD-GROUP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم: 337 
زنقة اإلدريســي املحمـدي األدارســــة 

فـــــاس - 30000 فــــــاس املغــــــرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68691
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BT.GARD-GROUP
غرض الشركة بإيجاز : مقـــالل في 

مجــــال الحــراســــة..
عنوان املقر االجتماعي : رقم: 337 
األدارســــة  املحمـدي  اإلدريســي  زنقة 

فـــــاس - 30000 فــــــاس املغــــــرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مــرلان عـــادل :  510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 490   : ياسيــن  السيد حاطرلحـــو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عـــادل  مــرلان  السيد 
رقم:10 درب النخلـة موالي عبد اللـــه 

فـــاس. 30000 فـــــاس املغـــــرب.
ياسيــن  حاطرلحـــو  السيد 
عنوانه)ا( عمارة ك الطابق 3 الشقة 
السمـن  عين  طريق  سليمة  اقامة   6

فـــاس. 30000 فـــــــاس املغـــــــرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد مــرلان عـــادل عنوانه)ا( 10 
فـــاس.  اللـــه  عبد  موالي  النخلـة  درب 

30000 فـــــــاس املغـــــــرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3248.

630I

ESPERE CONSULTING

AND HAVE TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

AND HAVE TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سيدي بيبي حي التوامى رقم 1 

بيوكرى - 87200 بيوكرى املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AND  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAVE TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي بيبي حي التوامى رقم 1 بيوكرى 

- 87200 بيوكرى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مبارك  ايت  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
مبارك  ايت  اللطيف  عبد  السيد 
زنقة   06 بلوك  العرب  حي  عنوانه)ا( 
 80650 تيكيوين   مكرر   01 رقم   17

اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
مبارك  ايت  اللطيف  عبد  السيد 
زنقة   06 بلوك  العرب  حي  عنوانه)ا( 
اكادير   80650 مكرر    01 رقم   17

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1517.
631I

ائتمانية ميسيون كونساي

AMARF BUSINESS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية ميسيون كونساي
49، زنقة لوريي رلز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
AMARF BUSINESS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم GH 2-17 الطابق الثاني 
سيدي البرنو�ضي     - 20600 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 508221
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMARF BUSINESS
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غرض الشركة بإيجاز : - التصدير 
لاإلستيراد

- التجارة اإللكترلنية.
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
الثاني  الطابق   GH  17-2 التقدم 
الدار   20600  - البرنو�ضي      سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الوهابي  مرلان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الوهابي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوهابي  مرلان  السيد 
الزنقة  الحامدية  تجزئة  القدس  حي 
2 الرقم 71 سيدي البرنو�ضي 20610 

الدار البيضاء املغرب.
السيد عبد هللا الوهابي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الحامدية الزنقة 2 
 20610 البرنو�ضي  سيدي   71 الرقم 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوهابي  مرلان  السيد 
الزنقة  الحامدية  تجزئة  القدس  حي 
2 الرقم 71 سيدي البرنو�ضي 20610 

الدار البيضاء املغرب
السيد عبد هللا الوهابي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الحامدية الزنقة 2 
 20610 البرنو�ضي  سيدي   71 الرقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783987 .
632I

Global Services Network

IBDAA TECH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

استدراك خطٍإ

بالجريدة  لقع  خطٍإ  استدراك 
الرسمية

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NARJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

حات  شركة    IBDAA TECH

املسؤللية املحدلدة

بلوك  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان   

16 12 ، شارع النرجس ، حي الرياض 

 BLOC 16 12 HAY RIAD الرباط   ،

RUE NARJIS 10100 الرباط املغرب.

بالجريدة  لقع  خطٍإ  إستدراك   

 07 بتاريخ   5671 عدد  الرسمية 

يوليوز 2021.

بدال من :  تحت رقم 5619

يقرأ :  تحت رقم 115114

الباقي بدلن تغيير.

633I

فيد بيست كونسيلتين

BP LOGISTIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب

BP LOGISTIC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركان رقم 01 طابق االلل العيون 

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 طابق االلل 

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركان رقم 01 طابق االلل العيون حي 
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
العيون  االلل  طابق   01 رقم  بركان 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : جواد  عديل  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
 5.000   : خلطنت  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جواد  عديل  السيد 
سوس  حدائق   17 عمارة   11 شقة 
الحي املحمدي 70000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  خلطنت  سعيد  السيد 
بنسركال  العسكرية  التجزئة   75 رقم 

70000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باعدي  جالل  السيد 
تجزئة  الحدالي  عمارة   11 شقة 
اكادير   70000 النجاح  حي  النجاح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2177.
634I

فيد بيست كونسيلتين

SOPRAYMA MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب

SOPRAYMA MAROC شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 

بركان رقم 01 طابق االلل العيون 
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم 01 طابق االلل 
العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPRAYMA MAROC
االنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
بركان رقم 01 طابق االلل العيون حي 
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة 
العيون  االلل  طابق   01 رقم  بركان 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : جواد  عديل  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
 5.000   : خلطنت  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جواد  عديل  السيد 
سوس  حدائق   17 عمارة   11 شقة 
الحي املحمدي 70000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  خلطنت  سعيد  السيد 
بنسركال  العسكرية  التجزئة   75 رقم 

70000 اكادير املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  باعدي  جالل  السيد 
تجزئة  الحدالي  عمارة   11 شقة 
اكادير   70000 النجاح  حي  النجاح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2176.

635I

فيد بيست كونسيلتين

HAPPINESS MARKET
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االلل ، 

70000، العيون املغرب
HAPPINESS MARKET شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املستقبل شارع حبوهة رقم 571 

العيون حي املستقبل شارع حبوهة 
رقم 571 العيون 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAPPINESS MARKET
: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغدائية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 571 رقم  حبوهة  شارع  املستقبل 
حبوهة  شارع  املستقبل  حي  العيون 
العيون   70000 العيون   571 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوعيلة  محمود  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعيلة  محمود  السيد 
335 70000 العيون  حي العودة رقم 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوعيلة  محمود  السيد 
335 70000 العيون  حي العودة رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2175.
636I

rochdi conseil

HARRENA CARS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

إنشاء فرع تابع للشركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 70000، العيون املغرب
HARRENA CARS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
الحي االداري زنقة الزيتون رقم 10 

العيون - 70000 العيون املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17483

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 يوليوز 2021 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
HARRENA CARS ل الكائن بالعنوان 
 - بوجدلر   30 رقم  االنبعاث  حي 

71000 بوجدلر املغرب ل املسير من 
طرف السيد)ة( حسني  عمر .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2180.
637I

aice compta

KPULSE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
KPULSE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20450 

البيضاء  املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.417249
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 25 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة   3 الطابق  الحرية  زنقة   10«
5 - 20450 البيضاء  املغرب » إلى »8 
ساحة اإلستقالل الطابق 9 شقة رقم 
البيضاء     25010  - أ/1  مساحة   17

املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785429.
638I

cafe calogera

cafe calogera

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

cafe calogera
 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
يوليوز 2021  تم فسخ عقد التسيير 
السيد)ة(  طرف  من  املوقع  الحر 

مالك)ة(  )بصفته)ا(  املراس  شريفة 
لألصل التجاري( الحامل)ة( للبطاقة 
  BH531385 للتعريف رقم   الوطنية 
محمد  حي  بالعنوان  القاطن)ة( 
رقم59  زنقة74  الوزاني  بالحسن 
الوزاني  بالحسن  محمد  حي  البيضاء 
 20240 البيضاء  رقم59  زنقة74 
البيضاء املغرب لالسيد)ة( نورالدين  
حرا  مسير)ة(  )بصفته)ا(  اسرايدي 
الوطنية  للبطاقة  الحامل)ة(  )ة((  
للتعريف رقم  B733360 القاطن)ة( 
ج  ق  رقم11  بلوك17  بالعنوان 
ج  ق  رقم11  بلوك17  البيضاء 
املغرب  البيضاء   20240 البيضاء 
لاملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
البيضاء تحت  عدد  بالدار  التجارية 

18 فبراير 2019 .
639I

FIDALUXE

MAKAAS PHARMA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH MAROC
MAKAAS PHARMA شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء 

املصطفى محيطة السماللية الطابق 
2 الشقة 8 -  - 40000 مراكش 

املغرب.
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAKAAS PHARMA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الطبية ل شبه الطبية..
فضاء   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املصطفى محيطة السماللية الطابق 
مراكش   40000  -   -  8 الشقة   2

املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : دليل  الصادق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
دليل  الصادق  عبد  السيد 
 22 بلوك  اإلنارة  حي  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش   856 الرقم 

املغرب..
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
دليل  الصادق  عبد  السيد 
الرقم   22 بلوك  اإلنارة  عنوانه)ا( حي 
856 مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125668.
640I

FIDUGRA

. R.B CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
86150، اكادير املغرب

R.B CAR . شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني رقم 64 شارع غزة رياض 
السالم - 80050 اكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47131
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 17 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع   64 رقم  الثاني  »الطابق  من 
اكادير   80050  - السالم  رياض  غزة 
املغرب« إلى »الطابق االلل بزنقة 616 
رقم 01 درب مبارك بوركان  - 80040 

اكادير  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100804.
641I

segex

YOU-CAM(EVENTS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

YOU-CAM EVENTS شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االلل رقم 28 شارع سان لويس 

طريق عين شقف فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   05
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
YOU- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAM EVENTS

تنضيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مناسبات ل أشغال مختلفة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االلل رقم 28 شارع سان لويس طريق 
فاس   30000  - فاس  شقف  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فيصل كامل :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : تراب  ابا  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد فيصل كامل عنوانه)ا( رقم 
32 سويقة بنصافي م.ق فاس 30000 

فاس املغرب.
السيد يوسف ابا توراب عنوانه)ا( 
426 زس تجزئة الحديقة تغات فاس 

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل كامل عنوانه)ا( رقم 
32 سويقة بنصافي م.ق فاس 30000 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 178.
642I

SOLUCIA EXPERTISE

NH CONSULTING MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 NH CONSULTING MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 417085
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 نونبر   16 في  املؤرخ 
 NH CONSULTING MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة مبلغ 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة عزيز   11 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - املعاريف  الخامس,  الطابق  بالل 
20330 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لقرار الشركاء.
ل عين:

ل  الهبايلي  نصير   السيد)ة( 
تونس  تونس   1000 تونس  عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 11 رقم  لفي   2020 دجنبر   21 بتاريخ 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785500.
643I

sofoget

WORLD TOYS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
WORLD TOYS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
زنقة معمورة ل محمد عبدل محل 3 
إقامة مراكش   14000  القنيطرة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52395

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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جكوطة  سعد   )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
ابتسام   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ركراكي بتاريخ 30 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84597.
644I

كابيني كونسيلتينك رحاب

 يب1سمس
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة دار مبرلكة 

الطابق 4 الشقة 20 ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

ايسياما شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
سارية بن زنيمالطابق 3 الشقة 3 
النخيل - 20450 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايسياما.
ايسياما   : بإيجاز  الشركة  غرض 
محدلدة  االسم  مجهول  شركة 
مالها  راس  لحيد  ملسير  املسوللية 
حصة  ل1000  مقسمة   100.000
ب 100 درهم للحصة الهدف منعش 
عقاري املسير الوحيد السيد ابراهيم 

سهول .

12 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 3 الشقة   3 زنيمالطابق  بن  سارية 
البيضاء  الدار   20450  - النخيل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سهول  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سهول  ابراهيم  السيد 
8 شارع خريبكة الطابق 6 الشقة 35 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سهول  ابراهيم  السيد 
8 شارع خريبكة الطابق 6 الشقة 35 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784863.
645I

محاسب معتمد

Golden Lili sarlau
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسب معتمد
147، شارع املقالمة، إقامة أفا، 

مكتب رقم 35، الطابق 4 ، 20500، 
الدار البيضاء املغرب

Golden Lili sarlau شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 17، زنقة 

أبو عمر الحارث املغرب 20502 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358841
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
  Golden Lili sarlau الشريك الوحيد
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   ،17 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
أبو عمر الحارث املغرب 20502 الدار 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط منذ تأسيس الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب 17، زنقة 
 20502 املغرب  الحارث،  عمر  أبو 

الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  الرفيع  عبد  بنيس   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 17، زنقة أبو عمر الحارث 
املغرب  البيضاء  الدار   20502

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785302.
646I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

TAC SUD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
TAC SUD شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي C/0 زنقة 
تنسيفت شارع عبد الرحيم بوعبيد 
عمارة االمل شقة رقم 3 املسيرة 2 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUD
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي : C/0 زنقة 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  تنسيفت 
 -  2 املسيرة   3 عمارة االمل شقة رقم 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعد التازي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كريم اشنكلي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : السماللي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 SERGE ANDRE السيد 
حصة   LAURENT COLLIN :  250

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  التازي  سعد  السيد 
موالي  حي  الخامس  محمد  شارع 

الرشيد 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  السماللي  طارق  السيد 
 2 رحمة   05 رقم  الرحمة  منتزه  فيال 
الدار   20000 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  اشنكلي  كريم  السيد 
كلم 04 فيال اشنكلي بنسركال 80000 

اكادير املغرب.
 SERGE ANDRE السيد 
عنوانه)ا(   LAURENT COLLIN
اكادير   80000 فونتي   40 س  تجزئة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التازي  سعد  السيد 
موالي  حي  الخامس  محمد  شارع 

الرشيد 73000 الداخلة املغرب
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عنوانه)ا(  السماللي  طارق  السيد 
 2 رحمة   05 رقم  الرحمة  منتزه  فيال 
الدار   20000 النواصر  بوعزة  دار 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  اشنكلي  كريم  السيد 
كلم 04 فيال اشنكلي بنسركال 80000 

اكادير املغرب
 SERGE ANDRE السيد 
عنوانه)ا(   LAURENT COLLIN
اكادير   80000 فونتي   40 س  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

ماي 2021 تحت رقم 810.
647I

socogese

»AFEJ IMMOBILIER«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مراقبي الحسابات

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»AFEJ IMMOBILIER« »شركة  
املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي: زالية 
شارع عبدالعالي بنشقرلن ل عالل 

لوديي - 30000 فاس املغرب.
»تعيين مراقبي الحسابات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26855

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

الحسابات  مراقبي  تعيين  تقرر 
خالل السنوات املالية التالية: 

2022-2023-2024 -
األشخاص الطبيعيون: 

عزالعرب  ساللي  السيد)ة( 
لالكائن  حسابات  مدقق  بصفته)ا( 
فاس   30000 فاس  ب:  عنوانه)ا( 

املغرب
األشخاص املعنويون: 

حات  »شركة   CHIZAUDITING
مدقق  بصفتها  املحدلدة«  املسؤللية 
االجتماعي  مقرها  لالكائن  حسابات 

النخيل  حي   12 شقة   46 عمارة  ب: 
املغرب  فاس   30000 العليا،  زلاغة 
تحت  التجاري  بالسجل  لاملسجلة 

رقم: 53005
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2021/3278.
648I

CABINET S2S CONSULTING

IRCONCEPT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
IRCONCEPT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 30 رحال 
املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 2300 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509431
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IRCONCEPT
املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات  تثبيث  ل  انجاز  دراسة، 

لاالالت..
عنوان املقر االجتماعي : 30 رحال 
 2300 -  5 الرقم   2 الطابق  املسكيني 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : فرحات  الحفيظ  عبد  السيد 
700 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   300   : خاجي  رحمة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
فرحات  عبدالحفيظ  السيد 
عنوانه)ا( رقم 26 زنقة بن طفيل درج 
س اقامة لوري دي بارك حي النخيل 

23300 البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  خاجي  رحمة  السيدة 
 25 رقم   60 زنقة  تيسيريا  تجزئة 
البيضاء   33200 الشق  عين   5 شقة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خاجي  رحمة  السيدة 
تجزئة تيسيريا زنقة 60 رقم 25 شقة 
5 عين الشق 33200 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785375.
649I

FIDLOUK

 RESTAURANT HICHAM
BELKSSIRI

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
 RESTAURANT HICHAM

BELKSSIRI شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البرنو�ضي رقم 03 شارع محمد 

الخامس  - 16150 مشرع بلقصيري 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 RESTAURANT HICHAM  :

.BELKSSIRI

ل  مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد  شارع   03 رقم  البرنو�ضي 

بلقصيري  16150 مشرع   - الخامس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لخضر  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لخضر  اسماء  السيدة 

تجزئة البرنو�ضي رقم 03 شارع محمد 

بلقصري  مشرع   16150 الخامس  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لخضر  اسماء  السيدة 

تجزئة البرنو�ضي رقم 03 شارع محمد 

بلقصيري  مشرع   16150 الخامس  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

29 أبريل 2021 تحت رقم 71.

650I
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CABINET S2S CONSULTING

 OULAD SI AHMED 
 PRODUITS ALIMENTAIRES

ET(CAFE(-(OSAPAC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 OULAD SI AHMED PRODUITS 

 ALIMENTAIRES ET CAFE -
OSAPAC شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 30 رحال 

املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 33200 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OULAD SI AHMED PRODUITS
 ALIMENTAIRES ET CAFE -

.OSAPAC
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى لمطعم.
عنوان املقر االجتماعي : 30 رحال 
املسكيني الطابق 2 الرقم 5 - 33200 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : املرابط  احمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املرابط  احمد  السيد 
طريق   2 رقم   8 زنقة  النسيم  تجزئة 

ازمور 33200 البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرابط  سعاد  السيدة 
الهناء  حي  سينا  ابن  شارع   258

22300 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785374.
651I

GLE SERVICES

GLE TRANS ROUTIER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

GLE SERVICES
8 زنقة الفارابي الطابق السابع رقم 

19 ، 90000، طنجة املغرب
GLE TRANS ROUTIER شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزياتن 

قطعة 3761 - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91775
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
 GLE شركة حات املسؤللية املحدلدة
رأسمالها  مبلغ    TRANS ROUTIER
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي حي الزياتن قطعة 3761 - 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : قلة 

العمل.
ل حدد مقر التصفية ب حي الزياتن 
قطعة 3761 - 90000 طنجة املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( عمر   الوات ل عنوانه)ا( 
 90000  16 142 رقم  حي الواد زنقة 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6140.
652I

Ste ORIENTAL AUDIT

S.M.M.O
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
S.M.M.O  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 111 شارع 

الدرفوفي  - 60000 لجدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2060

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

السباعي  حميد كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2193.
653I

sofoget

MEHDIYA CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MEHDIYA CAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

صفاء 1 شارع ابن تاشفين ل زنقة 

يرموك   14000  القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33809

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة(  محمد  عكوك 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.000

سهام  بتهامي  بتاريخ 17 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 84092.

654I

sofoget

MEHDIYA CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MEHDIYA CAR  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

صفاء 1 شارع ابن تاشفين ل زنقة 

يرموك - 14000  القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33809

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة(  بتهامي  

سهام كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 84092.

655I
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fidaga

WISSAL LABO

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

WISSAL LABO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4077 

الحي املحمدي  - 80000 أكادير 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2016 شتنبر   20 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

  WISSAL LABO الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 20.000 درهم لعنوان 

الحي   4077 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  أكادير   80000  - املحمدي  

نتيجة ل : فسخ الشركة مسبقا.

ل حدد مقر التصفية ب رقم 4077 

الحي املحمدي  - 8000 اكادير املغرب. 

ل عين:

ل  ادراز   مونية     السيد)ة( 

املحمدي   الحي   4077 رقم  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  أكادير   80000

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   03 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2017 تحت رقم 64367.

656I

خبرة  الشرق

TROPICALES FRUTAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
TROPICALES FRUTAS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 427 شارع 

الحسن الثاني حي بوكراع بركان - 
63300 بركان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TROPICALES FRUTAS
قهوة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كريم  لآيس  سريعة  للجبات 

لمعجنات.
 427  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الحسن الثاني حي بوكراع بركان 

- 63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 TROPICALES FRUTAS الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
 500  : الراشدي  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 500  : الراشدي  سلطاني  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد الراشدي عنوانه)ا( 
املسيرة  75 حي  السعيدية رقم  طريق 

بركان 63300 بركان املغرب.
الراشدي  سلطاني  السيد 
 75 رقم  السعيدية  طريق  عنوانه)ا( 
بركان   63300 بركان  املسيرة  حي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الراشدي عنوانه)ا( 
املسيرة  75 حي  السعيدية رقم  طريق 

بركان 63300 بركان املغرب
الراشدي  سلطاني  السيد 
 75 رقم  السعيدية  طريق  عنوانه)ا( 
بركان   63300 بركان  املسيرة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 344/2021.
657I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

 ADANA((د نس) م2بليي 
(IMMOBILIER

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
 ADANA( ادانا اموبليي

IMMOBILIER( شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 7  
الرقم 5  الطابق الثاني الشقة رقم 
4  السعادة سيدي البرنو�ضي الدار 
البيضاء - 20610 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ادانا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(ADANA IMMOBILIER( اموبليي

الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.

عنوان املقر االجتماعي : الزنقة 7  

رقم  الشقة  الثاني  الطابق    5 الرقم 

الدار  البرنو�ضي  سيدي  السعادة    4

البيضاء  الدار   20610  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عثمان  املر�ضي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عثمان  املر�ضي  السيد 

2 عين  2 مارس الحدالية  526 شارع 

الشق البيضاء 20460 الدار البيضاء 

الدار البيضاء.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عثمان  املر�ضي  السيد 

2 عين  2 مارس الحدالية  526 شارع 

الشق البيضاء 20460 الدار البيضاء 

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

658I
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FIDUNION-MAROC

CHABE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CHABE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
الال ياقوت الطابق 5 - 20000  الدار 

البيضاء  املغرب..
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431899

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
ل  املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785696.

659I

FIDUNION-MAROC

CHABE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CHABE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الال 
ياقوت الطابق 5 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب..
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431899

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم«   600.000« قدره 
 500.000« إلى  درهم«   1.100.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785696.
660I

WI NOUR PROJET

TEAM RH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TEAM RH
إقامة العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق الثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة املغرب
TEAM RH  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TEAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. RH
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
التوظيف  البشرية  املوارد  إدارة  في 

لالتدريب
قانون  في  قانونية  استشارة 

األعمال..

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 رقم  الثالث  الطابق  السعودية 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 10   : بوقيش   حسيبة  السيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيد خالد بوقيش  :  90 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة حسيبة بوقيش  عنوانه)ا( 
 29 1 زنقة املحمدية رقم  حي السالم 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  بوقيش  خالد  السيد 
 29 1 زنقة املحمدية رقم  حي السالم 

طنجة  90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة حسيبة بوقيش  عنوانه)ا( 
 29 1 زنقة املحمدية رقم  حي السالم 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6091.

661I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ATLAS(ENERGIE(TRA-DIV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

 ATLAS ENERGIE TRA-DIV
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 27  

رقم 1140 حي غرناطة - 54450 
مريرت املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3929

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ENERGIE TRA-DIV

أعمال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

لالصيانة  الكهربائية  التركيبات   -

الكهربائية

- تجارة .
  27 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 54450  - غرناطة  حي   1140 رقم 

مريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى ايتحكو :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد مصطفى ايتحكو عنوانه)ا( 
غرناطة  حي   1140 رقم    27 زنقة 

54450 مريرت املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ايتحكو عنوانه)ا( 
غرناطة  حي   1140 رقم    27 زنقة 

54450 مريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 267.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL ACTIONS
PREMIUM

إعالن متعدد القرارات

 FCP CAPITAL ACTIONS«

»PREMIUM
صندلق مشترك للتوظيف مقبول 

من طرف

الهيأة املغربية لسوق الرساميل

2021 تحت رقم  أبريل   23 بتاريخ 

GP21083

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 

شارع موالي يوسف   

تعديــل نظــام التدبيـر 

مجلس  مدالالت  بموجب   -I

 BMCE CAPITAL« شركة  إدارة 

تدبيـر  مؤسسـة   ،»GESTION

 FCP« للتوظيف  املشترك  الصندلق 

  »CAPITAL ACTIONS PREMIUM

املنعقد في 23 أكتوبر 2020، تقرر:

• تغيير املكتتبين املعنيين؛

• تغيير املسوقين؛

• تغيير كيفيات االكتتاب لإعادة 

الشراء؛

قيمة  نشر  كيفيات  تغيير   •

التصفية؛

• تغيير املستدل املرجعي؛

• تغيير السنة املالية للشركة؛

• تغيير تخصيص النتائج؛

• تغيير مجال االستثمار؛

• تغيير عموالت S/R؛

• تغيير مصاريف التدبير؛

• تعديل نظام التدبير. 

…/…

من  التدبير  نظام  اعتماد  تم   -II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

 2021 أبريل   23 بتاريخ   »AMMC«

 .GP21083 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

  30 بتاريخ   البيضاء  للدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784857.

 عن املستخلص لالبيانات

663I

CAGERE

GARAGE DE LILLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة
CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب

GARAGE DE LILLE  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة ليل 
- 20310 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29013
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنعمرل رشيد كمسير لحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783873.
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STE DOMICILE CONSEIL

 STE TRUCKS DAWOOD
SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 
املغرب

 STE TRUCKS DAWOOD SARL
AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي ملك حمزة 

22 الطابق االلل تجزئة الجغالي 
جرسيف - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRUCKS DAWOOD SARL AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الدللي  ل  الوطني 

الغير
التفالض

التصدير ل االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : ملك حمزة 
الجغالي  تجزئة  االلل  الطابق   22
جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالقادر شايط :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبدالقادر شايط عنوانه)ا( 
دلار الطرش هوارة جرسيف 35100 

جرسيف املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالقادر شايط عنوانه)ا( 
دلار الطرش هوارة جرسيف 35100 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 1115/2021.
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ASMAA MEDIA GROUP

SAINT LUXE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SAINT LUXE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 17 

ساحة طومبل املعاريف   - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
376151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAINT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LUXE
مؤسسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عالج الجمال.
 17  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 20000  - املعاريف    طومبل  ساحة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوشعرة  سهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوشعرة  سهام  السيد 
عين   1 10رقم  عمارة  االصيل  اقامة 
السبع البيضاء  20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوشعرة  سهام  السيدة 
عين   1 10رقم  عمارة  االصيل  اقامة 
السبع البيضاء  20000 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 633643.
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جمال الصدقي محاسب معتمد

SOCIETE  AYOULINO CAR 
إعالن متعدد القرارات

جمال الصدقي محاسب معتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15000، الخميسات املغرب

 SOCIETE  AYOULINO CAR 

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوفاء رقم 198 الخميسات - 

15000 الحميسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26627

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الى    198 رقم  الوفاء  تجزئة  القديم  

شارع ابن سيناء رقم 31 الخميسات

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
رقم  مو�ضى   بنزرلال  السيد  تعيين 

القاطن   F309996 الوطنية  البطاقة 

الياسمين   54 رقم  املوحدين  بشارع 

بعد  للشركة  كوكيل   الخميسات   1

استقالة السيدة لحيد الهام الوكيلة 

السابقة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر االجتماعي : شارع ابن سيناء رقم 

31 الخميسات

بند رقم 16: الذي ينص على مايلي: 
رقم  مو�ضى   بنزرلال  السيد  تعيين 

القاطن   F309996 الوطنية  البطاقة 

بشارع املوحدين رقم 54 الياسمين 1 

الخميسات كوكيل  للشركة ملدة غير 

محدلدة.. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 636.
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MIRA CAR

MIRA CAR
إعالن متعدد القرارات

MIRA CAR
 CASABLANCA, GH 15,
 Immeuble 6, Résidence

 MADINATI, MAGASIN N°1,
SIDI BERNOUSSI. الدار البيضاء، 

20200، الدار البيضاء املغرب
MIRA CAR »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
 GH ,  :لعنوان مقرها االجتماعي
 15, Immeuble 6, Résidence

 MADINATI, MAGASIN N°1, SIDI
BERNOUSSI.      الدار البيضاء 

20200 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.367549

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 شتنبر 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص : بيع جميع حصص 
في  يملكها  التي  محمد  غبري  السيد 
ما  أي   MIRA CAR SARL شركة 
لصالح  لحلك  حصة    500 يعادل 

السيد غبري منير.
قرار رقم  2: الذي ينص على مايلي: 
قراره  في   : الشركة  مال  رأس  زيادة 
االستثنائي ، يقرر الشركاء ليوافقون 
 MIRA الشركة  مال  رأس  زيادة  على 
 1.900.000,00 بمبلغ   CAR SARL
درهم, لزيادة قيمتها من 100.000,00 

درهم إلى 2.000.000,00 درهم.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم   بند 
مايلي:  الشريك الوحيد السيد غبري 
مليوني  مبلغ  للشركة  يدفع  منير 

درهم)2.000.000،00)
ينص  الذي   :7 رقم   بند 
مبلغ  تحديد  تم  مايلي:  على 
درهم  بمليوني  الشركة  رأسمال 
1إلى  من  2.000.000,00مقسمة 
حصة   )20.000( ألف  عشرلن 

 ، منها  لكل  درهم   )100( مائة  بقيمة 
مدفوعة   20.000 إلى   1 من  مرقمة 

لمخصصة للسيد غبري منير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 754083.
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ESPACE ALGEBRE

BIENFAIT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

BIENFAIT شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
ليبيرتي الطابق 3 رقم 5 البيضاء - 

20120 البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

507663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIENFAIT
غرض الشركة بإيجاز : 

أل  العناية  منتجات  لبيع  -شراء 
لمنتجات  التجميل  مستحضرات 

العناية بالصحة لالجسم 
الغذائية  املكمالت  لبيع  -شراء 

لاألجهزة الطبية.
الطبية  -املستلزمات 
أل  لاآلالت  لاملعدات  لاإلكسسوارات 

األجهزة
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - البيضاء   5 رقم   3 الطابق  ليبيرتي 

20120 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رشيد رقوان :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : العرك  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   333   : كرام  ر�ضى  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رقوان  رشيد  السيد 

 1040 رقم  بلوك15  الحامنة  كريان 

البيضاء   20400 مومن  سيدي 

املغرب.

عنوانه)ا(  العرك  ابراهيم  السيد 

 760 رقم  بلوك15  الحامنة  كريان 

البيضاء   20400 مومن  سيدي 

املغرب.

السيد ر�ضى كرام عنوانه)ا( كريان 

سيدي   306 رقم  بلوك12  الحامنة 

مومن 20400 البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رقوان  رشيد  السيد 

 1040 رقم  بلوك15  الحامنة  كريان 

البيضاء   20400 مومن  سيدي 

املغرب

عنوانه)ا(  العرك  ابراهيم  السيد 

 760 رقم  بلوك15  الحامنة  كريان 

البيضاء   20400 مومن  سيدي 

املغرب

السيد ر�ضى كرام عنوانه)ا( كريان 

سيدي   306 رقم  بلوك12  الحامنة 

مومن 20400 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 507663.
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AMISFYS CONSULTING SARL AU

AGRI HAKIMI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  
رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 
مكناس املغرب

AGRI HAKIMI شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

بودنيب لاد النعام - 52000 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAKIMI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 SONDEUR OU FOREUR DE
 PUITS AVEC* MACHINES OU A

MENAGE
 ENTREPRENEUR DE*
 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTIONS
 MARCHAND DE MATERIELS*
 ET D’EQUIPEMENTS DE

. FORAGE DE PUITS
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52000  - النعام  لاد  بودنيب 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حاكمي  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حاكمي  ابراهيم  السيد 
الرشيدية  الفوس  الدليرة  قصر 

52000 الراشيدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حاكمي  ابراهيم  السيد 
الرشيدية  الفوس  الدليرة  قصر 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1038.
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la sincérité إنتمائية 

SNACK OUSSAMA HARTI
شركة التضامن

تفويت حصص

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة 3 الشقة 

13 شارع محمد الخامس فاس ، 
30000، فاس املغرب

  SNACK OUSSAMA HARTI
شركة التضامن

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 
زنقة لعربي الكغاط فاس - 30000 

فاس  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22497

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2015 يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فهد لحمام�ضي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.000
زكاريا غوفال تاداللي بتاريخ 25 يناير 

.2015

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2015 تحت رقم 556.
671I

BUSINESS WAYS

VERSION MARRAKECH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
VERSION MARRAKECH شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كاميل كابانا ’عمارة رقم 10 ’ شقة 

رقم 12’ الشتوية  - 40000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.114645
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 15 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 10 رقم  ’عمارة  كابانا  كاميل  »زنقة 
 40000  - الشتوية    ’12 رقم  شقة   ’
دلار   25 »كلمتر  إلى  املغرب«  مراكش 
 - الحوز   غمات  تيفراتين  رايس  ايت 

40100 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125607.
672I

la sincérité إنتمائية 

SNACK OUSAMA HARTI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة 3 الشقة 

13 شارع محمد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

SNACK OUSAMA HARTI شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي رقم 29 

زنقة الكغاط فاس - 3000 فاس  

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

22497

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2015 يناير   24 في  املؤرخ 

 SNACK« من  الشركة  تسمية 

 SNACK« إلى   »OUSAMA HARTI

. »ZAKARIA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2015 تحت رقم 556.

673I

la sincérité إنتمائية 

SNACK ZAKARIA
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

la sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزران عمارة 3 الشقة 

13 شارع محمد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

SNACK ZAKARIA شركة التضامن

ل عنوان مقرها االجتماعي رقم 29 

زنقة الكغاط فاس - 30000 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22497

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2015 يناير   24 في  املؤرخ 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

التضامن« إلى »شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2015 تحت رقم 556.

674I
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BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 SODMAT(-(SOCIETE
 DROUSSI MATERIAUX

SARL-AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

 SODMAT - SOCIETE DROUSSI
MATERIAUX SARL-AU  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العبداللي رقم 14  طريق مكناس - 

54010 خنيفرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.459
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 16 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق    14 رقم  العبداللي  »تجزئة 
مكناس - 54010 خنيفرة املغرب« إلى 
ايت   , الزياني  ألحمو  موحى  »جماعة 
بوتامات  ايت مو�ضى  السعيد  لحسن 

- 54010 خنيفرة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 269.
675I

FLASH ECONOMIE

مبسرك)حم2مسن

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

مبارك حمومان
 23 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مبارك  السيد  أعطى   2021 أبريل 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  حمومان 
بالسجل  املسجل   BJ25484 رقم 
التجاري 266914 باملحكمة التجارية 

الحر  التسيير  حق  البيضاء  بالدار 
زنقة   7 ب  الكائن  التجاري  لألصل 
الدار    - البرلفانس حي املستشفيات 
حمومان  سعيد  للسيد  البيضاء  
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  
من  تبتدئ  سنة   5 ملدة   B212923
01 يناير 2021 ل تنتهي في 31 دجنبر 
 2.100 شهري  مبلغ  مقابل   2026

درهم
676I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

OROSEA PELAGICA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندلق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
OROSEA PELAGICA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الخليج 
فيال رقم 09 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OROSEA PELAGICA
ل  تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليب جميع انواع السمك.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  09 رقم  فيال  الخليج 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 STE ORO SAND الشركة 
حصة   INVEST SARL :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 STE ORO SAND الشركة 
شارع  عنوانه)ا(   INVEST SARL
حبوها بن السوداني رقم 86 73000 

الداخلة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمية  امبارك  السيد 
 73000  9 رقم  فيال  الخليج  تجزئة 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 406.

677I

FIBEN

 RESEAU DE VISITE
 TECHNIQUE ET

D’EXPERTISE  REVITEX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 RESEAU DE VISITE TECHNIQUE
ET D’EXPERTISE  REVITEX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
 La 295 لعنوان مقرها اإلجتماعي
 Siesta Mohammedia - 2800

املحمدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13679

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 LA SOCIETE )ة(  السيد  تفويت 
 CVT EL  MASSIRA SARLAU
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
 LA )ة(  السيد  لفائدة   حصة   500
  SOCIETE BIRRAMI DE VISITE
TECHNIQUE SARL بتاريخ 18 ماي 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1547.
678I

fiduazizi

H H C CARS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 
العيون املغرب

H H C CARS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة  مجموعة E تجزئة رقم 476 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37223

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H H C : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة  مجموعة E تجزئة رقم 476 

العيون - 70000 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 2021 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

سيدي  الشيخ  حمادي  السيد 
بوبكر : 500 بقيمة 50.000 درهم.

سيدي  الشيخ  حفيظ  السيد 
بوبكر : 500 بقيمة 50.000 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

سيدي  الشيخ  حمادي  السيد 
بوبكر عنوانه)ا( رقم 07 زنقة 12 حي 
بئرنزران طان طان 82000 طان طان 

املغرب.
سيدي  الشيخ  حفيظ  السيد 
 11 رقم   12 بلوك  عنوانه)ا(  بوبكر 
العيون   01 الشطر  رشيد  موالي  حي 

70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
سيدي  الشيخ  حفيظ  السيد 
 11 رقم   12 بلوك  عنوانه)ا(  بوبكر 
العيون   01 الشطر  رشيد  موالي  حي 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1976/2021.
679I

centre d’affaires sicilia

AZADAGROMA AYIR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

AZADAGROMA AYIR شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

تالريرت ايير حد حرارة  - 46000 
اسفي املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11897

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZADAGROMA AYIR
 ELVAGE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ET PRODUCTION AGRICOLE
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 46000  - حرارة   حد  ايير  تالريرت 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الزياتي  الجليل  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الزياتي  الجليل  عبد  السيد 
ب  درج  فوند  بيير  زنقة   2 عنوانه)ا( 
كلمانتين  اقامة   42 شقة   4 طابق 
بلفيرد  20400 الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

الزياتي  الجليل  عبد  السيد 
ب  درج  فوند  بيير  زنقة   2 عنوانه)ا( 
كلمانتين  اقامة   42 شقة   4 طابق 
بلفيرد  20400 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
680I

ELITE GAMER

ELITE GAMER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE GAMER

45 زنقة عبد القادر مفتقر الطابق 
الثاني الشقة رقم 4 ـ الدار البيضاء ، 

20160، الدار البيضاء املغرب
ELITE GAMER شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتقر الطابق الثاني 

الشقة رقم 4 ـ الدار البيضاء - 
20130 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
501119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELITE  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GAMER
غرض الشركة بإيجاز : إستشارات 

األنظمة ل برامج الكمبيوتر
التجارة ل االستيراد ل التصدير.

45 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الثاني  الطابق  مفتقر  القادر  عبد 
الشقة رقم 4ـ  الدار البيضاء - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : علي  امسكان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  امسكان  السيد 
تجزئة امزلكة 5 رقم 16 انفا البيضاء 

20160 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  علي  امسكان  السيد 
تجزئة امزلكة 5 رقم 16 انفا البيضاء 

20160 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776486.
681I

العيون استشارات

SOUKA IAAMAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
SOUKA IAAMAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 25 
مارس رقم Y 376 العيون  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37347
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUKA IAAMAR
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق بالتطوير العقاري، بيع لشراء 
العقارية  لالوساطة  العقارات  لكراء 

، اشغال البناء لاالشغال العامة .....
عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 25 
 70000 Y 376 العيون  -  مارس رقم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : السيد بوشعيب الطاهري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية)))5   

 100   : الطاهري  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : الطاهري  بوشعيب  السيد 
90000 بقيمة 100 درهم.

 10000  : الطاهري  محمد  السيد 
بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

الطاهري  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة  سيناء رقم 27 طابق 
 20000 البيضاء  الدار  شق  عين   1

الدار البيضاء املغرب.
السيد  محمد الطاهري عنوانه)ا( 
عين   1 طابق   27 رقم  سيناء  تجزئة  
الدار   20000 البيضاء  الدار  شق 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الطاهري  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة  سيناء رقم 27 طابق 
 70000 البيضاء  الدار  شق  عين   1

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 2133.
682I

AMYAGUARD-sarl

أم1سغسرد
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AMYAGUARD-sarl
 RUE OUAD ABID N 4 HAY

 SAFAE KARIA SALE ، 11120،
SALE MAROC

أمياغارد شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة لاد 
عبيد رقم 4 حي الصفاء القرية سال  

- 11120 سال  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   02

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أمياغارد.
 , حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمن الخاص.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة لاد 
عبيد رقم 4 حي الصفاء القرية سال  - 

11120 سال  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حالمي  أمين  السيد 
42 شقة  بالمين عمارة  تجزئة محمد 
سال    11060 سال  املكنسية  حي   10

املغرب .
مفتاح   العزيز  عبد  السيد 
بالمين  تجزئة  املكنسية  عنوانه)ا( 
زنقة اإلمام مالك رقم 85 سال 11060 

سال  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حالمي  أمين  السيد 
42 شقة  بالمين عمارة  تجزئة محمد 
سال    11060 سال  املكنسية  حي   10

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 36604.
683I

cabinet idrissi

STE MK ASSOCIEE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
STE MK ASSOCIEE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 2 قطعة 
انانك 5 شارع الجيش امللكي الطابق 

4  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68719
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MK ASSOCIEE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشوكوالتة
أطعمة لذيذة

تصدير ل اإلستيراد
نيجوس.

2 قطعة   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  امللكي  الجيش  5 شارع  انانك 

4  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سهام رايص :  510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 490   : الكوهن  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رايص  سهام  السيدة 
5 مجمع السالم  16/17 شقة  عمارة 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب.
السيدة مريم الكوهن عنوانه)ا( 2 
تجزئة الهواء الجميل اقامة النخيل 3 

الشقة 15 30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رايص  سهام  السيدة 
5 مجمع السالم  16/17 شقة  عمارة 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3276/2021.

684I

LA COMPTACTIVE SARL AU

 WINNERS QUAD
MARRAKECH

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكتب 8ـــB الطابق 

الثالت شارع موالي رشيد كليز 
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

 WINNERS QUAD MARRAKECH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 137 
الطابق االر�ضي عمارة جسيم 50 

شارع محمد الخامس جليز مراكش - 
40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98369
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رحال  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 العاقب 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
يونيو   14 بتاريخ  الخادلي  توفيق  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125597.

685I

cabinet idrissi

ste T&R DIVERTISSEMENT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
ste T&R DIVERTISSEMENT
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شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي س10 
تجزئة رياض الزيتون طريق عين 
الشقف  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68633

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.T&R DIVERTISSEMENT
ل  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم 
فضاء اللعب

ألعاب اإلنترنت
بيع أجهزة الكمبيوتر

استيراد ل تصدير
تنظيم الحفالث.

س10   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  الزيتون  رياض  تجزئة 

الشقف  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مهدي نجار :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نجار  مهدي  السيد 
حي  الرياض  تجزئة   1 شقة   1 عمارة 

االزهر  30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نجار  مهدي  السيد 
حي  الرياض  تجزئة   1 شقة   1 عمارة 

االزهر  30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3174/2021.
686I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 FERNAND DE MAGELLAN
PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تغيير تسمية الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
 FERNAND DE MAGELLAN
PRIVE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي زنقة حمزة 
ابن عبد املطلب رقم 6 بو رمانة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
45645

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 مارس   23 في  املؤرخ 
 FERNAND« من  الشركة  تسمية 
 »DE MAGELLAN PRIVE
 INSTITUT MAZARIN« إلى 

. »D’ENSEIGNEMENT PRIVE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2279.
687I

FIBEN

 RESEAU DE VISITE
 TECHNIQUE ET

D’EXPERTISE  REVITEX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 RESEAU DE VISITE TECHNIQUE

ET D’EXPERTISE  REVITEX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

 La 295 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Siesta Mohammedia - 28800

املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13679

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم«   2.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »4.000.000 

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1547.

688I

EURODEFI-NORD-AUDIT

TOP TEN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT

 -4éme étage n°22 TANGER 17

 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC

TOP TEN شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 625, 

شارع محمد الخامس - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.90159

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

 TOP شركة حات املسؤللية املحدلدة

TEN  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 

 ,625 رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

شارع محمد الخامس - 20300 الدار 

التصفية   : نتيجة ل  املغرب  البيضاء 

بالترا�ضي.

ل حدد مقر التصفية ب رقم 625, 
شارع محمد الخامس - 20300 الدار 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

محمد  سعد   ليدي  لو  السيد)ة( 
جزيرة  زنقة   ,12 عنوانه)ا(  ل  يونس 
20180 الدار  تسما ني، عين الدياب 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785478.

689I

AMJ MANAGEMENT

 MAGIC PILL COMPANY
S.A.R.L

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االلل رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

  MAGIC PILL COMPANY S.A.R.L
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  
االردن اقامة يمنا 2   في الطابق األلل 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAGIC PILL COMPANY S.A.R.L
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استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لجميع  املنتجات  لتوزيع  لتصدير 

أنواع املواد الغدائية..
شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
االردن اقامة يمنا 2   في الطابق األلل 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : ياسين  بوضيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كنيغة رحال :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  بوضيل  السيد 
فحص  ملوسة  الدفلة  غدير  قرية 

انجرة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  رحال  كنيغة  السيد 
 66 رقم   1 طابق  البكري  زنقة   107
الدار البيضاء 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  بوضيل  السيد 
فحص  ملوسة  الدفلة  غدير  قرية 

انجرة 90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  رحال  كنيغة  السيد 
 66 رقم   1 طابق  البكري  زنقة   107
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244219.
690I

smaticomp

W SIGNATURE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc
W SIGNATURE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 51 شارع 
رحال املسكيني الطابق 3 رقم 13 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 W  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE
لكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالعالنات ل االتواصل.
عنوان املقر االجتماعي : 51 شارع 
 -  13 رقم   3 الطابق  املسكيني  رحال 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مستطيع  لليد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : مستطيع  لليد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مستطيع  لليد  السيد 
إقامة النسيم م س 2 شقة 20 عمارة 

2 28810  املحمدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مستطيع  لليد  السيد 
إقامة النسيم م س 2 شقة 20 عمارة 

2 28810  املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785384.

691I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE RZ ALU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE RZ ALU شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 200 طريق اسفي - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RZ ALU
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة االملنيوم لالزجاج.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اسفي  طريق   200 رقم  املسار 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : زكرياء  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكرياء  رضوان  السيد 
البرنو�ضي   32 رقم   49 زنقة   4 امال 

20000 الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء  رضوان  السيد 
البرنو�ضي   32 رقم   49 زنقة   4 امال 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125619.

692I

cabinet idrissi

STE ATLANTIC STRUCTURE
إعالن متعدد القرارات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

 STE ATLANTIC STRUCTURE

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 104 

قطعة البرج طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38359

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املدير السيد اليعقوبي خالد 

السيد  ، سيتولى  ، من اآلن فصاعًدا 

استقالة  إدارة  محمد  اليعقوبي 

غير  لفترة  محمد  اليعقوبي  السيد 

محدلدة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املدير السيد اليعقوبي خالد 

من   14 املادة   3 البند  تغيير  لبدلك 

القانون االسا�ضي للشركة 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3258/2021.

693I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

AWID CASH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق االلل الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب

AWID CASH شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
تجزئة مهيرزات بلوك ب رقم 2  - 

23350 قطبة تادلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2021

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AWID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 INTERMÉDIATION EN
TRANSFERT D’ARGENT/

.NEGOCIANT
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التقدم تجزئة مهيرزات بلوك ب رقم 

2  - 23350 قطبة تادلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حنان  موسيق  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنان  موسيق  السيدة 

حي نادية بلوك 1 رقم 16 قصبة تادلة 

23350 قصبة تادلة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حنان  موسيق  السيدة 

حي نادية بلوك 1 رقم 16 قصبة تادلة 

23350 قصبة تادلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  تادلة   بقصبة  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 71.

694I

DARAA AUDIT

AZARA CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب

AZARA CONSULTING شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 185 شارع 

عبد املومن الطابق 6 رقم 21 - 

20000 الدار البيضاء املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.230083

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره »51.000 

إلى  درهم« أي من »102.000 درهم« 

»153.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785693.

695I

DARAA AUDIT

AZARA CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،
20000، الدار البيضاء املغرب

AZARA CONSULTING »شركة 
حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 185 شارع 
عبد املومن الطابق 6 رقم 21 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.230083
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  محمد  خشو  السيد  تعيين 

ثالث للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
املادة  أحكام  من  الرغم  على  مايلي: 
التالية  تعيين  يتم   ، أعاله   15
لفترة  للشركة  كمسييرين  أسماؤهم 
خشو  محمد  السيد  محدلدة:  غير 
في   25/02/1980 في  للد   ، مغربي   ،
باستور  لويس  ساحة  ليقيم  فاس 
حي   17 شقة   5 طابق  النور  اقامة 
املستشفيات حامل للبطاقة الوطنية 

رقم D619873    الباقي بدلن تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785693.
696I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 ASSAHILI PIECES » SARL  
»AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
  »ASSAHILI PIECES » SARL AU  
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
امجوضن ايت يوسف لاعلي 
الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. »ASSAHILI PIECES » SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
قطاع  ال  السيارات  اكسسورات 

الغيارت
تاجر االت الزراعة

ميكانيكي.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لاعلي  يوسف  ايت  امجوضن 
الحسيمة - 32000 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعيد  بنعي�ضى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  بنعي�ضى  السيد 
حي لعزيب امزلرن الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  سعيد  بنعي�ضى  السيد 
حي لعزيب امزلرن الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 04 ماي 

2021 تحت رقم 507.
697I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE OULED HDAA
BEN SEDIQ SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE OULED HDAA BEN
SEDIQ SARL AU  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
جديدة الكودية منكرا الجرف  - 

52000 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE OULED HDAA BEN

. SEDIQ SARL AU
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الجرف   منكرا  الكودية  جديدة 

52000 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

بوطاهري   الرحيم  عبد  السيد 
الشباب  شارع   240 رقم  عنوانه)ا( 

الجرف  52000 الراشيدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بوطاهري   الرحيم  عبد  السيد 
الشباب  شارع   240 رقم  عنوانه)ا( 

الجرف  52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

رقم -.
698I

ELECTRO ELAISSI

OK TACOS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELECTRO ELAISSI
 ANASSI 29 ENTREE 11 N 109

 4EME ETG S D CASABLANCA ،
20600، CASABLANCA MAROC
OK TACOS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BAB ANASSI 2 GH 7 IMM
 8 MAGAZIN N°105 SD

 BERNOUSSI - 25600
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
505019

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TACOS
 FAST  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FOOD LIVRAISON A DOMICILE

.RESTAURATION
 BAB  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ANASSI 2 GH 7 IMM 8 MAGAZIN
 N°105 SD BERNOUSSI - 25600

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

 OUSSAMA KHARBACH السيد
 ANASSI 6 A ENTREE 2 عنوانه)ا( 
 NR 26 SD BERNOUSSI 25600

.CASABLANCA MAROC
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 OUSSAMA KHARBACH السيد
 ANASSI 6 A ENTREE 2 عنوانه)ا( 
 NR 26 SD BERNOUSSI 25600

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.
699I

CAGECO

TAWAY
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب
TAWAY شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم مجموعة سكنية 2 17- 

الطابق 2 البرنو�ضي   - 20600 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWAY

ل  استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير.

عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 

 -17  2 سكنية  مجموعة  التقدم 

الطابق 2 البرنو�ضي   - 20600 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : االدري�ضي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : االدري�ضي  أحمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   االدري�ضي  أحمد  السيد 

 62000 العرلي  املحمدية  شارع 

الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   االدري�ضي  أحمد  السيد 

 62000 العرلي  املحمدية  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785600.

700I
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smaticomp

TRADE HOLDING II
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TRADE HOLDING II شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 151 

أسامة ابن زيد الطابق 2 الحي األيسر 
ن ج شارع املعاريف - 20000  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2029 يونيو   29
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRADE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING II
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 151  : االجتماعي  املقر  عنوان 
أسامة ابن زيد الطابق 2 الحي األيسر 
20000  الدار  ن ج شارع املعاريف - 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الراشدي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الراشدي  خالد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
  108 مجموعة  مباركة  القدس  حي 
الدار    20000 البرنو�ضي   115 رقم 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الراشدي  خالد  السيد 
  108 مجموعة  مباركة  القدس  حي 
الدار    20000 البرنو�ضي   115 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785385.
701I

BUREAU NAJAH

FATHI MEC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17 

العيون ، 70000، العيون املغرب
FATHI MEC شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 25 
مارس رقم 840 بلوك اكس العيون  

- 70000 العيون  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FATHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MEC
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لطالء  العصرية  لالحدادة  املكانيك 
 - املتعددة  البناء  أشغال  السيارات- 

أشغال عامة .

عنوان املقر االجتماعي : مدينة 25 
مارس رقم 840 بلوك اكس العيون  - 

70000 العيون  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : فتاح   املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد محمد فتاح 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد املصطفى فتاح  عنوانه)ا( 
خريبكة   25000 خريبكة  مفاسيس 

املغرب .
عنوانه)ا(  فتاح  محمد  السيد 
ميدت    54350 ميدلت  امزيزل 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى فتاح  عنوانه)ا( 
خريبكة   25000 خريبكة  مفاسيس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
18 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 527.
702I

FICAGEST

BEN ZIYAD TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
BEN ZIYAD TRAVAUX  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

425 أأ003 اقامة أنجد شقة رقم 
73 الطابق األلل أبواب مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99677

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 
 AIT السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

BOUZID LAHSEN  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125690.

703I

cafitco

zenodesk
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

cafitco
 angle bd palestin et houria
 imm ahrabar n 3 ، 20800،

mohammedia maroc
zenodesk شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فلسطين حي الحرية قصارية 
أحربارالطابق 2 رقم 3 املحمدية - 

28820  املحمدية املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2019 يوليوز   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.zenodesk
غرض الشركة بإيجاز : بيع لشراء  
استراد لتصدير مختلف آليات البناء

متعددة  لاشغال  البناء  اشغال 
تجارة عامة

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قصارية  الحرية  حي  فلسطين 
 - املحمدية   3 رقم   2 أحربارالطابق 

28820  املحمدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : ناصري  أسامة  السيد 
بقيمة 100 درهم.

السيد  زهير الغمري : 500 بقيمة 
100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ناصري  أسامة  السيد 
غوز  اقامة  التاني  الحسن  شارع 

فضالة  28280 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا(   الغمري  زهير  السيد  
الدار   20290 نوار   رلش  شارع   41

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ناصري  أسامة  السيد 
غوز  اقامة  التاني  الحسن  شارع 

فضالة  28280 املحمدية املغرب
عنوانه)ا(   الغمري  زهير  السيد  
الدار   20290 نوار   رلش  شارع   41

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

غشت 2019 تحت رقم 1313.
704I

OMASER

OMASER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMASER
13 زنقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف الدار 
البيضاء ، 20330، الدار البيضاء 

املغرب
OMASER شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMASER
ل  تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة ل بيع االجهزة الطبية .
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حسيني  عمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد عمر حسيني عنوانه)ا( رقم 
القرية  الصفاء  حي  زيز  لاد  زنقة   47

سال 11130 سال املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد عمر حسيني عنوانه)ا( رقم 
القرية  الصفاء  حي  زيز  لاد  زنقة   47

سال 11130 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785742.
705I

FUDESIGN SARL AU

BATINOR  SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة العالية تيط مليل الدار 
البيضاء ، 20680، الدار البيضاء 

املغرب
BATINOR  SARL AU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس الزنقة 6 الرقم 45 الطابق 
السفلي الدار البيضاء - 20610 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATINOR  SARL AU
 BATINOR : غرض الشركة بإيجاز

.  SARL AU
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   45 الرقم   6 الزنقة  القدس 
السفلي الدار البيضاء - 20610 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.250.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد متفضل الحسين : 12.500 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد متفضل الحسين عنوانه)ا( 
مليل   تيط   50 الرقم  الجديد  الحي 

20670 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد متفضل الحسين عنوانه)ا( 
مليل  تيط   50 الرقم  الجديد  الحي 

20670 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782445.
706I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE DROUICHI IMPORT
EXPORT SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 STE DROUICHI IMPORT
EXPORT SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

سكرافور زايو - 62900 الناظور 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20765
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( نزاغي 

ابراهيم كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1878.
707I

EUROMED COMPTA-SARL

 TOURIST AND STAFF
TRANSPORTS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
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MARRAKECH MAROC
 TOURIST AND STAFF

TRANSPORTS  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
1 إقامة االمان رقم 474 اسكجور 
محاميد مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TOURIST AND STAFF  :

. TRANSPORTS
تشتغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في مجال النقل السياحي .
عنوان املقر االجتماعي : املحل رقم 
اسكجور   474 رقم  االمان  إقامة   1
مراكش   40000  - مراكش  محاميد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسين بلعاي�ضي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000  : السيد الحسين بلعاي�ضي 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
بلعاي�ضي  الحسين  السيد 
عنوانه)ا( أسكجور تجزئة معطى هللا 
221 مراكش 40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بلعاي�ضي  الحسين  السيد 

عنوانه)ا( أسكجور تجزئة معطى هللا 

221 مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125640.

708I

BRAVO CONSULTING

ABOUALI FOODS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRAVO CONSULTING

 RUE AL ARAAR MERS 97

 SULTAN CASABLANCA

 CASABLANCA، 30300،

CASABLANCA MAROC

ABOUALI FOODS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 97 

 RUE ARAAR ETG 1 MERS

 SULTAN , Casablanca - 30000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

459457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 مارس   06

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABOUALI FOODS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE GRAINS EN

.GROS

 97  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 RUE ARAAR ETG 1 MERS

 SULTAN , Casablanca - 30000

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ABOUAL ABDELLAH السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 ABOUAL ABDELLAH السيد 

  HAY AL HOUDA عنوانه)ا( 

 RUE 17 N° 53 CD  11000

.CASABLANCA MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 ABOUAL ABDELLAH السيد 

  HAY AL HOUDA عنوانه)ا( 

 RUE 17 N° 53 CD 11000

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2020 تحت رقم -.

709I

مكتب الدراسات ل املحاسبة كومار

ABDELKADER TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الدراسات ل املحاسبة كومار

36 زنقة مراكش ، 25000، خربكة 

املغرب

ABDELKADER TRAVAUX  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47 

تجزئة الزيتون الشطر األلل خريبكة 

- 25000 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3237

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2014 مارس   13 في  املؤرخ 

حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 ABDELKADER الوحيد  الشريك 

 10.000 TRAVAUX   مبلغ رأسمالها 

رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
األلل  الشطر  الزيتون  تجزئة   47

املغرب  خريبكة   25000  - خريبكة 

نتيجة ل : صعوبات مادية.

 47 التصفية ب رقم  ل حدد مقر 

تجزئة الزيتون الشطر األلل خريبكة 

- 25000 خريبكة املغرب. 

ل عين:

العكال  القادر    عبد  السيد)ة( 
الشهباء  زنقة   740 عنوانه)ا(  ل 

خريبكة   2 القدس  حي  الشرادي 

25000 خريبكة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 29 أكتوبر 

2015 تحت رقم 945.

710I

STE FIDU-LIDOU SARL

BDRSERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

BDRSERVICES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 

عبد الكريم الخطابي مكتب رقم 

10 الطابق 1 م ج  - 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BDRSERVICES

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

عنوان املقر االجتماعي : 21 شارع 

 10 الخطابي مكتب رقم  الكريم  عبد 

الطابق 1 م ج  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هرفي بوكولي ايالنغا :  490 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 510   : السيدة سكينة البغدادي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

ايالنغا  بوكولي  هرفي  السيد 

عنوانه)ا( 293 حي النهصة 1 مجموعة 

العهد  10000 الرباط املغرب.

البغدادي  سكينة  السيدة 
تجزئة   21 زنقة   11 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30000 الخميس  ضهر  الدللة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

ايالنغا  بوكولي  هرفي  السيد 

عنوانه)ا( 293 حي النهصة 1 مجموعة 

العهد  10000 الرباط املغرب

البغدادي  سكينة  السيدة 
تجزئة   21 زنقة   11 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30000 الخميس  ضهر  الدللة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3305/2021.
711I

KHM CONSULTING

 RAVAGO
 MANUFACTURING

MOROCCO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االلل  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس ل املقالمة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب
 RAVAGO MANUFACTURING

MOROCCO شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
32 منطقة توسعة املنطقة الحرة 

ملدينة طنجة للسيارات طاك 2 
بلدية الجمعة محافظة فحص انجرا 

-طنجة - 90001 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RAVAGO MANUFACTURING

.MOROCCO
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد بالستيكية لصناعة السيارات .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنطقة  توسعة  منطقة   32 رقم 
الحرة ملدينة طنجة للسيارات طاك 2 

بلدية الجمعة محافظة فحص انجرا 
-طنجة - 90001 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 KORYFES :  1.000 الشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   KORYFES الشركة 
 1123  2146  76-78- ميغل  زنقة 

لوكسمبورغ  لوكسمبورغ .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
مانويل  سانشيز  غايو  السيد 
عنوانه)ا(  افيال 05001  افيال إسبانيا

جوزيف  بول  ديبويدت  السيد 
عنوانه)ا( برلج 8200 برلج بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244165.
712I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALUMINIUM EL BICHR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 
مكناس املغرب

ALUMINIUM EL BICHR شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
 ،E5 لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
مرجان 4، سيدي بوزكري - 50070 

مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49791

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« من  أي  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 
حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3337.
713I

Audimi

PVC CONCEPT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

PVC CONCEPT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 
ب، طابق 2، مكتب رقم 4. - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508705
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PVC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT
نجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم لالبالستيك ،
- شراء لبيع جميع أنواع منتجات 

األملنيوم لالبالستيك.
- جميع األعمال املتنوعة املتعلقة 
بغرض  مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 

الشركة ،
أنواع  جميع  لتصدير  استيراد   -

املنتجات.
املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل   -
أل  املالية  أل  الصناعية  أل  التجارية 
بشكل  املتعلقة  العقارية  أل  املنقولة 
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مباشر أل غير مباشر بغرض الشركة 

بطريقة مماثلة أل حات صلة..

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 

رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 

ب، طابق 2، مكتب رقم 4. - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 650   : الرا�ضي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد لحيى :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : امهدي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الحسن الرا�ضي عنوانه)ا( 

اقامة املوحدين زنقة 18 عبد املومن 

املحمدي   الحي   1 طابق   8 شقة   2

20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  لحيى  محمد  السيد 

عمارة  التجاري  السوق   02 الساملية 

البيضاء  الدار   20000  04 شقة  ب 

املغرب.

عنوانه)ا(  امهدي  الحسن  السيد 

الرقم  الخوارزمي  شارع  السعادة  حي 

42 الدشيرة  80000 انزكان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحيى  محمد  السيد 

عمارة  التجاري  السوق   02 الساملية 

البيضاء  الدار   20000  04 شقة  ب 

املغرب

عنوانه)ا(  امهدي  الحسن  السيد 

الرقم  الخوارزمي  شارع  السعادة  حي 

42 الدشيرة  80000 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

714I

fam consulting

O GUELIZ JUNIOR PRIVEE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
O GUELIZ JUNIOR PRIVEE

بمقت�ضى  الجمع العام االستثنائي 
 O GUELIZ JUNIOR لشركة 
ب  االجتماعي  مقرها  الكائن   PRIVEE
 LOTISSEMENT HASSANIA  26 :
  GUELIZ MARRAKECH  - 40000
يونيو   29 في  املؤرخ  املغرب  مراكش  

2021 تقرر مايلي:
الحر  التسيير  عقد  فسخ   
  26  : ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 LOTISSEMENT HASSANIA
 GUELIZ MARRAKECH - 40000
طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 
 O GUELIZ JUNIOR PRIVEE شركة
ل  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :
 GROUPE SCOLAIRE DE شركة 
GUELIZ PRIVE  بصفتها مسيرة حرة.

715I

FLASH ECONOMIE

GITAMAGIK TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

GITAMAGIK TRAVAUX
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها: 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي: مراكش لحدة 
االرك رقم 10 يوسف ابن تاشفين
رقم التقييد في السجل التجاري: 

23423
العام  الجمع  محضر  بمقت�ضى 
دجنبر   25 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2020 تقرر ما يلي:
عبد  السيد  لفاة  إلى  اإلشارة  ـ 

القادر صابور
عبد  صابور  املرحوم  لفاة  بعد  ـ 
القادر املشار إليه أعاله، تم تخصيص 
الشركة  في  له  العائدة  الحصص 
أن  لبما  امليراث  لقواعد  لفًقا  لورثته 

هذا ناتج عن صك البنوة العدللي.

الجمع  قرر  حلك،  على  لبناء 

الشركة،  استمرار  االستثنائي  العام 

 (10000( آالف  عشرة  أن  ليالحظ 

 (100.00( مائة  قيمة  من  حصة 

رأسمال  تشكل  التي  للحصة،  درهم 

شركة  GITAMAGIK TRAVAUXيتم 

توزيعها على النحو التالي:

 1458 هللا  عبد  صابور  ·السيد 

حصة

 1458 ·السيد صابور عبد الرفيع 

حصة

 730 جميلة  صابور  ·السيدة 

حصة

 1458 بوشعيب  صابور  ·السيد 

حصة

 1458 العالي  عبد  صابور  ·السيد 

حصة

·         السيدة صابور فاطمة 625 

حصة

الرحمان  عبد  صابور  ·السيد 

1458 حصة

 730 عائشة  صابور  ·السيدة 

حصة

 625 تورية  املنسالي  ·السيدة 

حصة

املسؤللية  حات  الشركة  -تحويل 

الوحيد  الشريك  حات  املحدلدة 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  إلى 

إنشاء  دلن  الشركاء  من  العديد  مع 

لاعتماد  جديد  معنوي  شخص 

حلك  في  بما  املنقح  األسا�ضي  النظام 

جميع التغييرات التي تم إجراؤها.

هللا  عبد  صابور  السيد  تعيين   -

بعد  للشركة  لحيد  ل  جديًدا  مسيرا 

الوفاة  نتيجة  املسير  منصب  خلو 

املرصودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو    16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125087.

716I

Fidogest

FA›MED PROMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Fidogest
 GH1 IMM1 N°2 RCE AL BADR

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20300، CASA MAROC

FA›MED PROMO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 BASMA 2 لعنوان مقرها اإلجتماعي
 IMM 2 ETAGE 2 N°8 AIN SEBAA

CASABLANCA - 20580 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FA’MED PROMO
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري- 
تجهيز البقع األرضية

أشغال عامة.
 BASMA : عنوان املقر االجتماعي
 2 IMM 2 ETAGE 2 N°8 AIN
 SEBAA CASABLANCA - 20580

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ACHLI SERVICES :  670 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الشركة MAXELEC :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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 ACHLI SERVICES الشركة 

 N°54 RUE 15 LOT عنوانه)ا( 

 GHITA AIN CHOCK 20300

.CASABLANCA MAROC

عنوانه)ا(   MAXELEC الشركة 

 N°467 BD SMARA HAY EL

 OSRA AIN CHOCK 20470

.CASABLANCA MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  عقيدي  السيد 

 2 الزنقة  كاليفورنيا  الجميل  املنظر 

الرقم 5 الدار البيضاء 20470 الدار 

البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785732.

717I

FICAGEST

DAWAJINE AL MASSIRA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

DAWAJINE AL MASSIRA »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

املسيرة 1 رقم 547 ب،مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

»تجديد مدة مزاللة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11339

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 ماي 2021

مهام  مزاللة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 4 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش   التجارية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   06

.40711121015831

718I

Fiduciaire le point

OTISA NOV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

OTISA NOV شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 

عبد الوهاب الزقاق  الطابق 1 عمارة 

1 الدار البيضاء - 20300  الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.430063

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   23 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    OTISA NOV

مقرها  لعنوان  درهم   100.000

الوهاب  عبد  شارع   4 اإلجتماعي 

الدار   1 عمارة   1 الطابق  الزقاق  

البيضاء  الدار    20300  - البيضاء 

عن  تام  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط.

4 شارع  التصفية ب  ل حدد مقر 

عبد الوهاب الزقاق  الطابق 1 عمارة 

الدار    20300  - البيضاء  الدار   1

البيضاء  املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( احمد   نفيد ل عنوانه)ا( 
الرحمة  مدينة   141 رقم  بلوك02 

الدار    27233 النواصر  بوعزة  دار 

)ة(  كمصفي  املغرب   البيضاء 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784174.

719I

Hedge Consulting

CEFADIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

CEFADIS شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 
الرئيسية رقم 1, طريق الرباط 

، كم 12,5, سيدي البرنو�ضي، 
ً
سابقا

الدار البيضاء - 20610  الدار 
البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76959

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 2
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  جمال  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.
 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 2
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  عبدهللا  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.
 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 2
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  بلقاسم  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.
 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 2
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  حميد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.
 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 1
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  خديجة  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.

 Société )ة(  السيد  تفويت 
حصة   T-MAN HOLDING 1
حصة   11.880 أصل  من  اجتماعية 
الراجي  خديجة  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 12 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785461.
720I

NOUSSAIR MOHAMED

INNOVANT IMMOBILIER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 RESIDENCE AL AMAN 7

 BLOC B APPT 14 MHAMID
 9 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INNOVANT IMMOBILIER

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رياض الريكة رقم 419 تسلطانت 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116759

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INNOVANT IMMOBILIER
املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاملطور العقاري..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تسلطانت   419 رقم  الريكة  رياض 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لاريد  الطيف  السيد عبد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

لاريد  الطيف  عبد  السيد 
رقم  الريكة  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  تسلطانت   419

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
لاريد  الطيف  عبد  السيد 
رقم  الريكة  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش  تسلطانت   419

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم -.
721I

Majorelle centre affaire

MAGENTA  CALL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Majorelle centre affaire
 avenue prince my Abdellah ،

40000، MARRAKECH MAROC
MAGENTA  CALL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 avenue prince my Abdellah
 MARRAKECH 40000
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 116653

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGENTA  CALL

 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

. D APPEL

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 avenue prince my Abdellah

 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 khermimoun amine السيد 

 RUE EU GENE MANUEL )عنوانه)ا

.75016 PARIS FRANCE

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 khermimoun amine السيد 

 RUE EU GENE MANUEL )عنوانه)ا

75016 PARIS FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش   التجارية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   05

_21 _2375534125700/2021

.M06

722I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كبسلي)دسطغ1بيب21
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

كبالي دسطغيبيسيو »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
31 الرقم 69 مكرر حي لاد فاس   - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.67073

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة حات 
الشريك  حات  محدلدة  املسؤللية 
املسؤللية  حات  شركة   الوحيدالى 

محدلدة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحاملة  ردلاني  زكية  السيدة  تعيين 
للبطاقة الوطنية راقم س د122440 

مسيرة للشركة  
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الحصص |:السيدة زكية ردلاني 400 
 600 القبالي  محمد  السيد  ل  حصة 

حصة
على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
ردلاني  زكية  السيدة  تعيين  مايلي: 
س  الوطنيةرقم  للبطاقة  الحاملة 

د122440 مسيرة للشركة  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3298.
723I

PARA MKH PHARM

PARA MKHPHARM sarl 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PARA MKH PHARM
 bloc G 2 N°9 CITE  DAKHLA

 bloc G 2 N°9 CITE  DAKHLA، 0،
AGADIR maroc

 PARA MKHPHARM sarl شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
شارع فرحات حشاد الداخلة  حي 

الداخلة  80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MKHPHARM sarl
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مستحضرات  ل  الطبية  الشبه  مواد 

التجميل ) بالتقسيط ل الجملة(.
 22 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  الداخلة   حشاد  فرحات  شارع 

الداخلة  80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة فاطمة بوعدي عنوانه)ا( 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  ازمز  خديجة  السيدة 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  ازمز  ابوبكر  السيد 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  ازمز  هاجر  السيدة 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  منقاش   مريم  السيدة 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازمز  خديجة  السيدة 
9 حي الداخلة اكادير  بلوك ج2  رقم 

80000 اكادير املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100923.

724I

فيكاميد

 STE LA BELLE CHAOUEN

SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األلل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

 STE LA BELLE CHAOUEN SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

املأمون زنقة 7 رقم 87  الطابق 

األر�ضي 93000 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24791

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

 STE LA BELLE CHAOUEN SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة مبلغ 
لعنوان  درهم   40.000 رأسمالها 

زنقة  املأمون  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 93000 األر�ضي  الطابق    87 رقم   7

النهائي  للقفل  نتيجة  املغرب  تطوان 

للشركة.

ل عين:
ل  تمقيسيس  رشيد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع املامون زنقة بوجمعة 
تطوان   93000  05 رقم   06 درب 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  لفي   2021 يونيو   22 بتاريخ 
الطابق   87 رقم   7 زنقة  املامون 

األر�ضي 93000 تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1740.

725I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 AMAHZOUNE
ASSURANCES

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
      AMAHZOUNE ASSURANCES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

عمارة أ5  املنصور3 ،  شارع محمد 
السادس - 50050 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26279
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
احفيظ     )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من  امحزلن   
)ة(  السيد  لفائدة   500 حصة  أصل 
يونيو   23 بتاريخ  امحزلن    شاعة 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3313.
726I

درعة ارشادات ش.م.م

 FIDUCIAIRE ARRACHAD
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لفاة شريك

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

لرزازات ، 45000، لرزازات املغرب
  FIDUCIAIRE ARRACHAD SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 53 شارع 

الحسن أل إدير - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
لفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54069

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
توزيع  ل  خلدلن  بالل  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 ماي   21 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

  ، خلدلن   العيد  الم  السيد)ة( 
252 حصة .

السيد)ة( محمد مختار خلدلن  ،  
437 حصة .

  ، خلدلن   الرحيم  عبد  السيد)ة( 
437 حصة .

السيد)ة( عبد اللطيف خلدلن  ،  
437 حصة .

السيد)ة( السامة خلدلن  ،  437 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 25012.
727I

درعة ارشادات ش.م.م

 FIDUCIAIRE ARRACHAD
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

لرزازات ، 45000، لرزازات املغرب
  FIDUCIAIRE ARRACHAD SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 53 شارع 

الحسن أل إدير - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

خلدلن عبد اللطيف كمسير لحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 25012.

728I

عمر بلغريب

SAIS BILAL DE SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 21 ، 30000، 
فاس املغرب

SAIS BILAL DE SERVICES شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي مركز عين 
شكاك صفرل   - 31052 صفرل 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.385

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مستغل مسبح.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
05 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

2021 تحت رقم 472.

729I

CAP ADVISORY

حمزة)لص2ري0
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP ADVISORY
 BD MOHAMMED V ,95

 ETAGE 1 CASABLANCA 95,
 BD MOHAMMED V ETAGE

 1 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
حمزة لصورية  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني الطابق األلل 

الشقة 2  - 20000 الدار البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
حمزة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لصورية .
مقهى،   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم، غرفة الشاي، مثلجات، 
- لجبة خفيفة، لجبات سريعة،

- بيع الوجبات الجاهزة في املوقع أل 
للطلبات الخارجية لكذلك التوصيل 

للمنازل،
الساخنة  املشرلبات  بيع   -

لاملشرلبات غير الكحولية  ،
املنتجات  جميع  لبيع  شراء   -

الغذائية،
عنوان املقر االجتماعي : 64 شارع 
عبد هللا املديوني الطابق األلل الشقة 

2  - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوظيهر   حاتم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد حاتم بوظيهر عنوانه)ا( 20 
املعاريف    8 شقة   2 ط  الطبري  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد حاتم بوظيهر عنوانه)ا( 20 
املعاريف    8 شقة   2 ط  الطبري  زنقة 

20000 الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782032.

730I

PLOM EOU

PLOM EOU SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLOM EOU
59 شارع الزرقتوني اقامة الورلد 
الطابق السابع رقم 20 ، 20070، 

الدار البيضاء املغرب
PLOM EOU SARL AU شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقتوني اقامة الورلد الطابق 
السابع رقم 20 الدار البيضاء 
20070 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
504999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLOM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EOU SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ل البيع ل الشراء.
عنوان املقر االجتماعي : 59 شارع 
الطابق  الورلد  اقامة  الزرقتوني 
السابع رقم 20 الدار البيضاء 20070 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوسالم  حسن  السيد 
قصر اغزفات زنقة 8 رقم 5  23000 

بني مالل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوسالم  حسن  السيد 
قصر اغزفات زنقة 8 رقم 5  23000 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 20707.
731I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NOUKABLI SERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

  STE NOUKABLI SERVICES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت القبلي 
لالزغت ازيالل  - 22000 أزيالل 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3907

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 STE NOUKABLI الوحيد  الشريك 
SERVICES   مبلغ رأسمالها 100.000 
ايت  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 22000  - ازيالل   لالزغت  القبلي 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  أزيالل 

الوصول للهدف.

أيت  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 22000  - ازيالل  لالزغت  القبلي 

ازيالل املغرب. 
ل عين:

ل  النوفير  مصطفى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( ايت القبلي لالزغت ازيالل  
)ة(  كمصفي  املغرب   أزيالل   22000

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 260.
732I

Audimi

MINALYS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

MINALYS شركة حات املسؤللية 
املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 228 ، 
شارع محمد الخامس ، الطابق 

السابع ، مكتب رقم 200 . - 20000  
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247427
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
MINALYS  مبلغ رأسمالها 100.000 
 228 درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي 
الطابق   ، الخامس  محمد  شارع   ،
السابع ، مكتب رقم 200 . - 20000  
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق غرض الشركة.
 228 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الطابق   ، الخامس  محمد  شارع   ،
السابع ، مكتب رقم 200 . - 20000  

الدار البيضاء املغرب. 
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ل عين:
ل  لهشامي  امينة   السيد)ة( 
  cours leopold , 48  , عنوانه)ا(  
)ة(  كمصفي  فرنسا   54000 Nancy

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785737.

733I

FICAGEST

ASTER PHARM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
ASTER PHARM  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة  جواد 

عمارة 109 الشقة رقم 43 الطابق 3   
مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASTER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PHARM

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لمنتجات  الغذائية  املكمالت 

التجميل
تاجر استيراد لتصدير

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جواد  اقامة   الخطابي  الكريم  عبد 
عمارة 109 الشقة رقم 43 الطابق 3   

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املهري  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املهري  اسامة  السيد 
195 تجزئة ياسمينة  ليسالن 50045 

مكناس  املغرب.
عنوانه)ا(  لاعال   سعيدة  السيدة 
ح.م.ج  الثانية  اضافية  الوحدة   178

40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لاعال   سعيدة  السيدة 
ح.م.ج  الثانية  اضافية  الوحدة   178

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125654.

734I

برلفكس

FIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

برلفكس
بشارع محمد الخامس اقامة البرصة 

لجدة ، 60000، لجدة املغرب
FIVE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 222 زنقة 
ب4 حي نور تجزئة خليفة رقم169 

لجدة  - 60000 لجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31629

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

FIVE شركة حات املسؤللية املحدلدة 

مبلغ رأسمالها 20.000 درهم لعنوان 
حي  ب4  زنقة   222 اإلجتماعي  مقرها 

 - لجدة   رقم169  خليفة  تجزئة  نور 

نتيجة لنشاط  60000 لجدة املغرب 

ضعيف.

ل عين:

السيد)ة( Eddy  Louis RATEL ل 
عنوانه)ا( حي نكادي زنقة 35 رقم 17 

)ة(  كمصفي  املغرب  لجدة   60000

للشركة.

ل  بوهرادة   ادريس    السيد)ة( 

بني  عين  طريق  النور  حي  عنوانه)ا( 

 60000 بنسلطان   زايد  شارع  مطهر 

لجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
222زنقة  2021 لفي  08 يونيو  بتاريخ 

رقم169  خليفة  تجزئة  نور  حي  ب4 

لجدة  - 60000 لجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2317.

735I

CFAC MAROC

AXENCIA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CFAC MAROC

 LA COLINE N°4  ENTREE A  SIDI

 MAAROUF CASA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

AXENCIA SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحريات الطابق الثالت الشقة 5 

البيضاء  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

507127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AXENCIA SARL

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

برمجة  املعلوميات،  تكنولوجية 

املعلوميات ل الحاسوب   .
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 5 الشقة  الثالت  الطابق  الحريات 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  AXENCIA GROUP  : الشركة   

300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

IRAE AM :  700 حصة  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 AXENCIA GROUP الشركة 

 BD ROBESPIERRE N51 )عنوانه)ا

.POISSY 78300 POISSY France

عنوانه)ا(   IRAE AM الشركة 

  RUE DE PAIX  75002 Paris  10

. France

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حمداني   جهاد  محمد  السيد 

 BD ROBESPIERRE N51 )عنوانه)ا

 POISSY  78300 POISSY  France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782853.

736I
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE TAZROURT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE TAZROURT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي أيت 

حجو مريرت - 54000 مريرت 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2307
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 261.
737I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE SOGHMED SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000، السمارة املغرب

STE SOGHMED SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
01 زنقة لعريب للد الزين الطابق 
االلل  رقم 03  السمارة. - 72000 

السمارة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOGHMED SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع النقل االغاثة ل املساعد .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزين  للد  لعريب  زنقة   01 السالم 

 - السمارة.    03 رقم  االلل   الطابق 

72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : تضومانت  الهادي  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : تضومانت  مرلان   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

تضومانت  الهادي  عبد  السيد 

 06 رقم  العهد  للي  شارع  عنوانه)ا( 

طاطا 84000 طاطا املغرب.

تضومانت  مرلان   السيد 

عنوانه)ا( شارع للي العهد رقم  طاطا 

84000 طاطا املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

تضومانت  الهادي  عبد  السيد 

 06 رقم  العهد  للي  شارع  عنوانه)ا( 

طاطا 84000 طاطا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 141/2021.

738I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

MSIIY PRO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، السمارة املغرب

MSIIY PRO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي السالم 01 
زنقة لعريب للد الزين رقم 03 مكرر 

السمارة. - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MSIIY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط  البضائع  التصدير  ل 

لالجملة التغذية العامة.

السالم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 03 رقم  الزين  للد  لعريب  زنقة   01

السمارة   72000  - السمارة.  مكرر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف    مرلان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد مرلان يوسف   عنوانه)ا( 
رياض السالم رقم 49 طريق البيضاء 

مراكش  40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد مرلان يوسف   عنوانه)ا( 
رياض السالم رقم 49 طريق البيضاء 

مراكش  40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 142/2021.
739I

IMF3T

IMF3T SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

IMF3T
 N 9 ETAGE 1 LOT SOUNBOULA

MEKNES ، 0، MEKNES املغرب
IMF3T SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

9 الطايق االلل تجزئة السنبلة - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMF3T : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
بيع مواد البناء.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - السنبلة  تجزئة  االلل  الطايق   9

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : الساقي  نوال  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة نصيرة الذجوجي :  2.500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة نوال الساقي عنوانه)ا( حي 
العدير اكرام شارع محمد بن الحسن 

الوزاني رقم 47 . لزان املغرب.
الذجوجي  نصيرة  السيدة 
شارع  اكرام  العدير  حي  عنوانه)ا( 
 .  47 رقم  الوزاني  الحسن  بن  محمد 

لزان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة نوال الساقي عنوانه)ا( حي 
العدير اكرام شارع محمد بن الحسن 

الوزاني رقم 47 . لزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3238.
740I

CGA MED CONSULTING SARL   مـكـتـب 

الـخـدمــات فـي الـمحـاسبـة، االستشارات الـقـانـونـيـة، 

الـجـبـائـيـة لتـنـظـيـم الشـركــــــات

MAQUINARIA NORTE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

   CGA MED CONSULTING SARL
مـكـتـب الـخـدمــات فـي الـمحـاسبـة، 
االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

لتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B ، 90000، TANGER
MAROC

MAQUINARIA NORTE شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرقطوني عمارة 32 الطابق األلل 
رقم 29 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

114523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAQUINARIA NORTE
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآلتي  األغراض  تحقيق  إلى  الشركة 

بيانها : سواء مباشرة أل بصفة  
 غير مباشرة، لنفسها أل باملساهمة 
أل لحساب الغير أل اإلدارة العمومية 

أل املصالح حات 
 االمتياز، لحلك باملغرب أل بأي بلد 

آخر: 
من  شكل  بأي  لالتصدير  اإليراد 
األللية  لاملواد  للبضائع  األشكال 
لجميع  الغيار  لقطع  لوازم  لاآلليات، 
املكاتب  لاآلالت،  الطباعة  االت 
اإللكترلنية،  اإلعالمية،  لاملنتوجات 

لاللوازم املنزلية.
تسيير،  كراء،  اقتناء،  إحداث،   
جميع  لاستغالل  البيع،  إعادة 
لاستغالل  إنشاء  التجارية،  األصول 
الـعمـل  لألراش  لاملصانع  املؤسسات 
باألنشطة  بأخر  أل  بشكل  املرتبطة 

لاألعمال املحددة أعاله.
الشركات  جميع  مشاركة 
الفالحية،  الصناعية،  التجارية، 
املالية،  العقارية،  الغير  أل  العقارية 
إما بتسجيل أل شراء حصة أل حقوق 
توصية  لترك  أخذ  لأيضا  اجتماعية 

لمنح تسبيق أل سلف. 
العمليات  جميع  العموم،  لعلى 
أل  املنقولة  التجارية،  املالية، 
الالمنقولة، املرتبطة بطريقة مباشرة 
أل  مقاربة  أل  مشابهة  الشركة  بمهام 

يمكنها تسهيل نمو لازدهار الشركة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األلل  الطابق   32 عمارة  الزرقطوني 

رقم 29 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الصاكر  سهيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الصاكر  سهيل  السيد 

إسبانيا 90000 برشلونة إسبانيا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصاكر  سهيل  السيد 

إسبانيا 90000 برشلونة إسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 240647.

741I

MIJK4

 NEW HORIZON
 FOR STUDIES AND

FORMATIONS
إعالن متعدد القرارات

MIJK4
 AVV MOHAMED SALEM BAYD

 RUE 05 NR 07 LAAYOUNE ،
70000، LAAYOUNNE MAROC

 NEW HORIZON FOR STUDIES
AND FORMATIONS »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: حي موالي 
رشيد 02زنقة 02 رقم 11  - - العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20985

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغير االسم

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
الى   dimohan من  االسم  تغير  مايلي: 
 new horizon for studies and

 formations
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 2161/21.

742I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

G0G SARL
تأسيس شركة املساهمة

 BUREAU D›AFFAIRES
CONSEILS

 BD MOHAMED VI HAY 13
 EL MASSIRA EL KHADKHA ،
43150، BEN GUERIR MAROC
G4G SARL »شركة املساهمة« 

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 121 
شارع الحسن التاني ابن جرير -، 

43150 ابن جرير املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�ضي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G4G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.GARDEINNAGE
عنوان املقر االجتماعي : رقم 121 
 - جرير  ابن  التاني  الحسن  شارع 

43150 ابن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 100.000 الشركة  رأسمال  ليبلغ 

درهم،
مقسم كالتالي:
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السيد غ�ضي اشرف :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مكرمي  املصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أل  املتصرفون 
الرقابة: 

بصفته)ا(  اشرف  غ�ضي  السيد 
موالي  حي  عنوانه)ا(  مسير  شريك 
رشيد قطاع2 رقم98 43150 43150 

املغرب
مراقب أل مراقبي الحسابات :

)ا( كانطاري  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  معتمد  محاسب  بصفته 
السادس  محمد  شارع   13 رقم 

43150 43150 املغرب
األسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ل  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
5باملائة .

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص :

ليس هناك امتيازات بين الشركاء.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم لتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 22 يونيو 

2021 تحت رقم 217.
743I

tensiftconsultant

NOUMRY FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

NOUMRY FRERES شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي كيلوميتر 
8 طريق كزللة خط ازكان كيلوميتر 
8 طريق كزللة خط ازكان 46000 

اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 غشت   18 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
NOUMRY FRERES  مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
كزللة  طريق   8 كيلوميتر  اإلجتماعي 
كزللة  طريق   8 كيلوميتر  ازكان  خط 
املغرب  اسفي   46000 ازكان  خط 

نتيجة ل : -اسباب اقتصادية.
- لقف نشاط املؤسسة..

ل حدد مقر التصفية ب كيلوميتر 
اسفي  ازكان  خط  كزللة  طريق   8

46000 اسفي املغرب. 
ل عين:

ل  نومري  رضوان   السيد)ة( 
دار  زنقة   08 رقم  اسفي  عنوانه)ا( 
 46000 الجديدة  املدينة  عي�ضى  �ضي 

اسفي املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2019 تحت رقم 143.
744I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

MKSM TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير تسمية الشركة
 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL
 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
MKSM TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة  بن مو�ضى 
الكواش الطابق الثاني 30000 فاس 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

55137

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تغيير  تم   2019 مارس   26 في  املؤرخ 

 MKSM« من  الشركة  تسمية 

. »MKSM« إلى »TRAVAUX

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 2981.

745I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

MKSM TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

MKSM TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�ضى 

الكواش الطابق الثاني 30000 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2981

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تم  تحويل   املؤرخ في 29 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

الثاني  الطابق  الكواش  مو�ضى  بن 

 234« إلى  املغرب«  فاس   30000

تجزئة السبات طريق ايموزار محل 2 

30000 فاس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 2981.

746I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

MKSM TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
MKSM TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
ل عنوان مقرها االجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�ضى 
الكواش الطابق الثاني 30000 فاس 

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55137
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2019 تم تحويل  26 مارس  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات املسؤللية املحدلدة« إلى »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 2981.

747I

AM CONSULTING

TAB REVETEMENT SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 TAB REVETEMENT SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األلل - 20490 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

492.265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REVETEMENT SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 26 ,زنقة 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األلل - 20490 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ابراهيم  البرلدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد البرلدي ابراهيم عنوانه)ا( 

سيدي   21 رقم  أ  بلوك  النجاح  حي 

البيضاء  الدار   20520 معرلف  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد البرلدي ابراهيم عنوانه)ا( 

سيدي   21 رقم  أ  بلوك  النجاح  حي 

البيضاء  الدار   20520 معرلف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم .

748I

BioNVap sarl au

BioNVap 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BioNVap sarl au

شارع موالي اسماعيل، عمارة موالي 

اسماعيل رقم22، الطابق 5، رقم 

19 ، 90000، طنجة املغرب

 BioNVap شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل، عمارة موالي 

اسماعيل رقم22، الطابق 5، رقم 

19 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117921

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BioNVap

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة  اسماعيل،  موالي 
اسماعيل رقم22، الطابق 5، رقم 19 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 100   : فيصل  كرمون  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فيصل  كرمون  السيد 
الطابق6  عمارة17  زيدلن  ابن  زنقة 

الشقة12 90000 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فيصل  كرمون  السيد 
الطابق6  عمارة17  زيدلن  ابن  زنقة 

الشقة12 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243957.

749I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

COPERNIC CONSEIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

COPERNIC CONSEIL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

حسين  الخضر فاس 30000 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35523

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( ايمان  شاهدي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   100

)ة(   السيد  لفائدة   حصة   10.000

أبريل   05 بتاريخ  جمعة     ابن  سعاد 

.2021

ياسين  صفاء  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   100

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   10.000

أبريل   05 بتاريخ  جمعة  ابن  سعاد  

.2021

تفويت السيد )ة( هشام بنجمعة 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   10.000
أبريل   05 بتاريخ  جمعة  ابن  سعاد  

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2355.
750I

tensiftconsultant

CH SERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

CH SERVICES شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02 
زنقة 34 شارع بالد الجد - 46000 

اسفي املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5931
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   06 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الجد  بالد  شارع   34 زنقة   02 »رقم 
 46 »رقم  إلى  املغرب«  اسفي   46000
 46000  - الكورس  حي  االمين  زنقة  

اسفي  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 551.
751I

BURCICA

KEYNAPP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BURCICA
432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
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20610، الدار البيضاء املغرب
KEYNAPP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 193 

شارع الحسن الثاني - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KEYNAPP
إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهاتف  تطبيقات  لتسويق  لتطوير 
عن  نيابة  أل  عنها  بالنيابة  املحمول 

أطراف ثالثة ،
- تشغيل تطبيقات الجوال ،

- شراء أل بيع الشركة أل العمولة 
على جميع املنتجات لاألشياء ؛

- إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت.
- تشغيل املواقع.

لاإلنتاج  لالتصميم  التحرير   -
الجرافيكي.

ترليجات  لتنفيذ  تصميم   -
املبيعات

مواقع  لاستضافة  إنشاء   -
اإلنترنت لعرلض الوسائط املتعددة.

في  لالخدمات  املنتجات  تشغيل   -
مجال تكنولوجيا املعلومات.

التجاري  لالتمثيل  االستيراد   -
بكافة أشكاله.

أل بيع  - أخذ أل حيازة أل تشغيل 
اختراع  براءة  أل  ترخيص  أي  منح  أل 
موضوع  في  تدخل  تجارية  عالمة  أل 

الشركة ؛
املشاركة  على  االستحواح   -
جميع  في  املباشرة  غير  أل  املباشرة 
أل  الصناعية  أل  التجارية  املعامالت 
العقارية أل املالية بشكل مباشر أل غير 

أل  الشركات  إنشاء  مباشر من خالل 
املشاركة في تكوينها أل زيادة رأس مالها 
أل االكتتاب  أل رعايتها  أل مساهماتها 
شركة  حقوق  أي  أل  شرائها  أل  فيها 

أخرى لعمليات اندماج لتحالفات ؛
املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل 
لاملنقولة  لالصناعية  التجارية 
لحساب  تتم  التي  لاملالية  لالعقارية 
بشكل  لاملتعلقة  الحصري  الشركة 
مباشر أل غير مباشر بهدف الشركة 
أل التي من املحتمل أن تعزز تحقيقها 

لتطويرها.
 193  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار   20000  - الثاني  الحسن  شارع 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : مو�ضى  بن  أمين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : الحسيني  الصقلي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بريشة  مرلان  بيار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : مو�ضى  بن  أمين  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 250  : الحسيني  الصقلي  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 500  : بريشة  مرلان  بيار  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مو�ضى  بن  أمين  السيد 
الجولف  شارع  املكر  تقسيمة   35
الدار   20180 الذئاب  ،عين  العربي 

البيضاء املغرب.
الحسيني  الصقلي  السيد 
ألريي  إقامة  أزمور  طريق  عنوانه)ا( 
دار   5 10الشقة  العمارة  بارك   دي 
بوعزة   27223 الدار البيضاء املغرب.

بريشة  مرلان  بيار  السيد 
عنوانه)ا( إقامة ديار الهدى ، فيال 11 
البيضاء  الدار   20180 الذئاب  عين 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بريشة  مرلان  بيار  السيد 
عنوانه)ا( إقامة ديار الهدى ، فيال 11 
البيضاء  الدار   20180 الذئاب  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781868.
752I

tensiftconsultant

MILOBATCO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

MILOBATCO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
01 زنقة احد حي املدينة الجديدة - 

46000 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.400
5.400 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
العالم جعبوق بتاريخ 21 ماي 2021.

جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.400
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.400
سعيد جعبوق بتاريخ 21 ماي 2021.

جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.160
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   2.160
محمد جعبوق بتاريخ 21 ماي 2021.

جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.080
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.080
ماي   21 بتاريخ  جعبوق  السعدية 

.2021

جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.080

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.080

مليكة جعبوق بتاريخ 21 ماي 2021.

جعبوق  ميلود  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.080

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.080

لطيفة جعبوق بتاريخ 21 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   07 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 554.

753I

tensiftconsultant

ESPACE SAADLA

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

ESPACE SAADLA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار جمارة 

طريق دار �ضي عي�ضى جماعة صعادال 

- 46000 اسفي املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.10437

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»600.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   15 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 673.

754I
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FORALCIA Industries & Services

ف2غس ب1س) لصلسعست)ل)
 وخدمست

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FORALCIA Industries & Services
 BD ZERKTOUNI 7 E APPT 41

 37  Casablanca – Maroc. ،
20000، Casablanca Maroc

فوغالسيا للصناعات ل الخدمات 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 41 شارع 

الزرقطوني الطابق 7 شقة -37الدار 
البيضاء - املغرب - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507219

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فوغالسيا للصناعات ل الخدمات.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  الصناعة  مجاالت  في  أنشطة  حات 

الخدمات.
عنوان املقر االجتماعي : 41 شارع 
-37الدار  7 شقة  الطابق  الزرقطوني 
الدار   20000  - املغرب   - البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الفتاح مكرام :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

مكرام  الفتاح  عبد  السيد 

 15 املستقبل  قامات  عنوانه)ا( 

معرلف  سيدي   7 113شقة  عمارة 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

مكرام  الفتاح  عبد  السيد 

 15 املستقبل  قامات  عنوانه)ا( 

معرلف  سيدي   7 113شقة  عمارة 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

755I

MARCHICA CONSEIL

ZOUMA IMPORT EXPORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 62000، الناظور 

املغرب

  ZOUMA IMPORT EXPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار، 

امللك املسمى ،صوريف، رقم 2 

الناظور. - 62010 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21177

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي   17 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مسعودي محمد  كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1100.

756I

GATT FIDUCIAIRE

 STE OUARZIGHA TRANS
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

GATT FIDUCIAIRE
ابن خلدلن عمارة رقم 86 شقة 

رقم 1 املدينة الجديدة ، 50000، 
مكناس املغرب

  STE OUARZIGHA TRANS SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 
مكرر)املكتب( الطابق االلل عمارة 

11 مرجان 1 الشطر 1مكناس - 
50020 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38245
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»500.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3155.

757I

le partenaire  fiscal

JURINORD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

le partenaire  fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 90000، طنجة 
املغرب

JURINORD شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 49 زنقة 
عمر بن الخطاب، الطابق الرابع، 

رقم 8  - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.20287

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   06 في  املؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة   JURINORD
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
بن  عمر  زنقة   49 اإلجتماعي  مقرها 
 -   8 رقم  الرابع،  الطابق  الخطاب، 
90000 طنجة املغرب نتيجة إلقفال 
عمليات التصفية ل املصادقة عليها .

ل عين:
ل  علي  آيت  العربي   السيد)ة(  
رقم  الشقة  االنطاكي  زنقة  عنوانه)ا( 
4 90000 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   49 لفي   2021 ماي   06 بتاريخ 
عمر بن الخطاب، الطابق الرابع، رقم 

8  - 90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 243143.
758I

MARCHICA CONSEIL

ABDELKADER EL LEON
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ABDELKADER EL LEON  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوشواف الناظور - 62020 الناظور 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20899
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   04 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
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 62020  - الناظور  بوشواف  »حي 
الثانوية  »حي  إلى  املغرب«  الناظور 
الجديدة بني انصار الناظور -  62050 

الناظور  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

2021 تحت رقم 985.

759I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

MS 0 LIFE SARL
تأسيس شركة املساهمة

 BUREAU D›AFFAIRES
CONSEILS

 BD MOHAMED VI HAY 13
 EL MASSIRA EL KHADKHA ،
43150، BEN GUERIR MAROC

MS 4 LIFE SARL »شركة 
املساهمة« 

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
121 شارع الحسن التاني ابن جرير 
BENGUERIR، 43150 ابن جرير 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2747
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
باملميزات  املساهمة  لشركة  األسا�ضي 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS 4  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LIFE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

TRAITEMENT D’HYGIENE 4D
 GENERALEENT DE  

.NETTOYAGE ET NEGOCE
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جرير  ابن  التاني  الحسن  شارع   121
جرير  ابن   BENGUERIR 43150

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000 الشركة  رأسمال  ليبلغ 
درهم،

مقسم كالتالي:
حصة   500   : ياسر  غ�ضي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : مكرمي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أل  املتصرفون 

الرقابة: 
بصفته)ا(  ياسر  غ�ضي  السيد 
موالي  حي  عنوانه)ا(  مسير  شريك 
ابن   43150 رقم98  قطاع2  رشيد 

جرير املغرب
مراقب أل مراقبي الحسابات :

)ا( كانطاري  الحميد  عبد  السيد 
عنوانه)ا(  معتمد  محاسب  بصفته 
 43150 السادس   رقم  شارع محمد 

ابن جرير املغرب
األسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ل  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
5 باملائة كاحتياطي.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص :

ليس هناك امتيازات.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم لتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 22 يونيو 

2021 تحت رقم 216.

760I

س-اطلس

STE BRICO BENI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االلل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE BRICO BENI شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي العامرية 
2 زنقة 5 رقم 19 - 23000 بني مالل 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7815

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    STE BRICO BENI
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي العامرية 2 زنقة 5 رقم 19 
- 23000 بني مالل املغرب نتيجة ل : 

التوقف التام لنشاط الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب العامرية 
2 زنقة 5 رقم 19 - 23000 بني مالل 

املغرب. 
ل عين:

بلحاج  ايت  الحبيب   السيد)ة(  
  85 الرقم  امنية  تجزئة  عنوانه)ا(  ل 
23000 بني مالل املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم 734.
761I

mohammed boumzebra

STATION AL ICHRAK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STATION AL ICHRAK شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
خلخال بني عمير طريق خريبكة - 
23200 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 مارس   22

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION AL ICHRAK

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة السيارات.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - خريبكة  طريق  عمير  بني  خلخال 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمر  بومزبرة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  بومزبرة  السيد 

بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  بومزبرة  السيد 

بن  الفقيه   23200 بن صالح  الفقيه 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

.190/2021

762I
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SKJ CONSULTING

loulou trans
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er  ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc
loulou trans  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القوات املسلحة امللكية اقامة انكاد 
رقم 16 - 60000 لجدة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتنبر   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 loulou : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. trans
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شارع   : االجتماعي  املقر  .عنوان  نقل 
انكاد  اقامة  امللكية  املسلحة  القوات 

رقم 16 - 60000 لجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد صابر  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250   : مرزاق   يحي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد فراس مرزاق  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد صابر  عنوانه)ا( حي 
بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  الزيتون 
تجزئة الطلحالي زنقة الفالح رقم 20 

60000 لجدة املغرب.
عنوانه)ا(  مرزاق   يحي  السيد 
طريق  بلحوسين  تجزئة  الزيتون  حي 

الكايمدن  60000 لجدة املغرب.
عنوانه)ا(  مرزاق   فراس  السيد 
طريق  الوحدة  تجزئة  املحمدي  حي 
جعفر ابن ابي طالب رقم 44 60000 

لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مرزاق   يحي  السيد 
طريق  بلحوسين  تجزئة  الزيتون  حي 

الكايمدن  60000 لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 1913.
763I

tensiftconsultant

 BARAKAT POWER
CONSTRUCTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطالي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

 BARAKAT POWER
CONSTRUCTION  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 29 
حي زيراب شارع موالي الحسن - 

46000 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8851

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 
املسؤللية  حات  شركة  حل 
 BARAKAT POWER املحدلدة 
CONSTRUCTION   مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
29 حي زيراب شارع  الرقم  اإلجتماعي 

اسفي   46000  - الحسن  موالي 
املغرب نتيجة ل : - اسباب اقتصادية.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 - الحسن  زيراب شارع موالي  29 حي 

46000 اسفي املغرب. 
ل عين:

ل  لهاللي  اللطيف   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( الرقم 50 حي 23 شارع بالد 
الجد 46000 اسفي املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  لمحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   25 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 517.

764I

cabinet fiduciaire jalal

 WONDERS  PROPERTY
لندرس)برلبيرتي

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
WONDERS  PROPERTY لندرس 

برلبيرتي شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 23 احمد 
املقري مكتب رقم 1 الطابق االلل 

حي السوريين  طنجة  90000 طنجة  
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105637
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   10.000.000«
»100.000 درهم« إلى »10.000.000 
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6131.

765I

PROXY FINANCE

 PHARMA PROMOTION
PHARMACEUTICAL PLUS

إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 PHARMA PROMOTION

 PHARMACEUTICAL PLUS
»شركة حات املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الخليل 1 املحاميد اسكجور رقم 

142 - 40000 . - 40000 مراكش  
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56361
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 فبراير 2015
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغيير تسمية الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير نشاط الشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 INSTITUT الشركة:  هذه  تسمى 
PHARMACEUTIQUE BIO الشركة 
لبإختصار  املحدلدة  املسؤللية  حات 
الفواتير  ل  العقود  كل  في    4P
غيرها  ل  املنشورات  ل  لاإلعالنات 
الشركة،  عن  الصادرة  الوثائق  من 
دائما  الشركة  تسمية  ستكون 
»شركة  بعبارة  متبوعة  أل  مسبوقة 
اإلشارة  مع  محدلدة«  مسؤللية  حات 

إلى مبلغ رأسمالها.
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بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مباشر  بشكل  سواء  الشركة  غرض 
أل  لحسابها  لسواء  مباشر  غير  أل 
باملشاركة أل لفائدة الغير، هو - إنتاج 
منتجات  لتوزيع  لتعبئة  لتصنيع 
استيراد    - لها.  لالترليج  التجميل 
املنتجات  لتوزيع  ترليج   -  . لتصدير 
الغذائية لاملكمالت الغذائية. - ترليج 
لالكواشف  الكيميائية  املواد  لتوزيع 
الصحية  لاملنتجات  لاألجهزة 
- ترليج   . الفموية  النظافة  لمنتجات 

لتوزيع املعدات الطبية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2015 تحت رقم 72761.
766I

B&B BUSINESS CENTER

 CENTRE D›HYGIENE
PROFESSIONNELLE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

Legalservices
 Casablanca Casablanca،

Maroc 20000، الدارالبيضاء
 CENTRE D›HYGIENE

PROFESSIONNELLE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 217, 
شارع إبراهيم الرلداني إقامة الفتح 

الطابق األلل رقم 3 املعاريف  - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’HYGIENE  :

.PROFESSIONNELLE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، الفئران  مكافحة  اآلفات؛  مكافحة 

لالتطهير ، لإزالة الزلاحف
االستشارات لالتدقيق لالدعم في 
النظافة  أل  الزراعية  األغذية  قطاع 

العامة أل التنظيم أل غيره.
 ,217  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الفتح  إقامة  الرلداني  إبراهيم  شارع 
 - املعاريف    3 رقم  األلل  الطابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : كنبي  منير  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء العسولي :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -.

لصفات لمواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه)ا(  كنبي  منير  السيد 
146 رقم 15 طابق 1 االلفة  20000 

الدارالبيضاء املغرب.
العسولي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 146 رقم 15 طابق 1 
االلفة  20000 الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

زنقة  عنوانه)ا(  كنبي  منير  السيد 
146 رقم 15 طابق 1 االلفة  20000 

الدارالبيضاء املغرب
العسولي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة 146 رقم 15 طابق 1 

االلفة  20000 الدارالبيضاء املغرب
 - بتاريخ  ب-   القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم .
767I

موثقة

AUTO JAMEEL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

موثقة
100 إقامة تيليب، شارع عين 
تالجطات، الطابق السفلي ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

AUTO JAMEEL  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ،الطريق 
الساحلي 11 كلم 11.500 الحي 

الصناعي برنو�ضي بالدار البيضاء 
.CASABLANCA MAROC 20000

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17513
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 فبراير   07 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
 ABDULWAHAB  ABDUL
  WAHAB MOHAMMED TAWFIK

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777923.
768I

SOCIETE ELIOTE BATIMENT SARL

 SOCIETE ELIOTE
BATIMENT SARL

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE ELIOTE BATIMENT
SARL

حي الثمانينات السفلى ، 50000، 
الحاجب املغرب

 SOCIETE ELIOTE BATIMENT
SARL  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الثمانينات السفلى  - - الحاجب 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52539
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أبريل 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

1.تغيير نشاط الشركة:  قرار رقم 
الذي ينص على مايلي: حذف نشاط 
تاجر مواد البناء لبيع ل شراء. ل لهذا 
هو:  الجديد  الشركة  نشاط  فإن 

مقالل بناء

الذي  2.تغيير اإلمضاء::  قرار رقم 
للسيد  اإلمضاء  مايلي:  على  ينص 
عبد الكريم السباعي أل السيدة نادية 

امقران.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

نشاط الشركة
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: اإلمضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2688.
769I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

HDOURI BUSINESS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
HDOURI BUSINESS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ريان 
رقم 18، زالية شارع ابن عبد هللا ل 
زنقة ابن خلدلن الطابق الخامس 

الشقة رقم 19 - 60000 لجدة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HDOURI BUSINESS
مقالل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال العامة ل البناء..
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عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ريان رقم 18، زالية شارع ابن عبد هللا 
الخامس  الطابق  خلدلن  ابن  زنقة  ل 
لجدة   60000  -  19 رقم  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد يحي حظوري عنوانه)ا( حي 
الخليل  زنقة  النخيل  شارع  القدس 

رقم 109 60000 لجدة املغرب.
عنوانه)ا(  ازنداز  محمد  السيد 
حي املير علي زنقة 37 رقم 10 60000 

لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد يحي حظوري عنوانه)ا( حي 
الخليل  زنقة  النخيل  شارع  القدس 

رقم 109 60000 لجدة املغرب
عنوانه)ا(  ازنداز  محمد  السيد 
حي املير علي زنقة 37 رقم 10 60000 

لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2414.
770I

AS ASESORES SARL

LES INDUSTRIELS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AS ASESORES SARL
5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

LES INDUSTRIELS شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 
116الطابق االر�ضي تجزئة فضاأت 
فيال ت 1 تاركة مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIELS
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
فضاأت  تجزئة  االر�ضي  116الطابق 
 40000  - مراكش  تاركة   1 ت  فيال 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 400   : الزاعف  سهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   400   : زركل  أحمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : زركل  رشاد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 40000  : الزاعف  سهام  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
 40000  : زركل  أحمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد محمد رشاد زركل : 20000 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   الزاعف  سهام  السيدة 
مراكش  ابواب   47 تجزئة   98 فيال 

40000 مراكش املغرب.
السيد أحمد زركل عنوانه)ا( 101 
 20000 لساسفة  اسميرالدا  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
زركل  رشاد  محمد  السيد 
قلعة  الشعراء  مراق  الالد  عنوانه)ا( 
السراغنة  قلعة    43000 السراغنة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

زركل  رشاد  محمد  السيد 
قلعة  الشعراء  مراق  الالد  عنوانه)ا( 
السراغنة  قلعة    43000 السراغنة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم -.
771I

RAISON CONSEIL

 BUREAUX D›ETUDES 
 TECHNIQUES

 D›ENVIRONEMENT
 PREVENTION ET
PROTECTION CIVIL

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
 BUREAUX D›ETUDES 

 TECHNIQUES
 D›ENVIRONEMENT

 PREVENTION ET PROTECTION
CIVIL شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52 
اقامة بسمة شقة رقم 2 شارغ 

ابن الخطيب األطلس م ج فاس - 
30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39147
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 BUREAUX الوحيد   الشريك  حات 
 D’ETUDES TECHNIQUES
 D ’ E N V I R O N E M E N T
 PREVENTION ET PROTECTION
 100.000 رأسمالها  مبلغ    CIVIL

رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
شارغ   2 رقم  شقة  بسمة  اقامة   52
 - فاس  ج  م  األطلس  الخطيب  ابن 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : انتهاء 

النشاط.
 52 التصفية ب رقم  ل حدد مقر 
ابن  شارغ   2 رقم  شقة  بسمة  اقامة 
املغرب  فاس  ج  م  األطلس  الخطيب 

30000 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  الطويل  يوسف   السيد)ة( 
52 اقامة بسمة شقة  عنوانه)ا( رقم 
األطلس  الخطيب  ابن  شارغ   2 رقم 
املغرب  فاس   30000 فاس  ج  م 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 2 رقم  شقة  بسمة  اقامة   52 رقم   :
شارغ ابن الخطيب األطلس م ج فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3245.
772I

MON COMPTABLE SARL

SUTRAPUB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SUTRAPUB شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي 30 زنقة 
أحد حي النصر - 60000 لجدة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36369

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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نقل البضائع لحساب الغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2485.
773I

palais des services comptables te fiscals

NOVATI IMMOBILIER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 palais des services comptables
te fiscals

حي أمل1, عمارة ب, رقم92, شقة8, 
تيط مليل, الدار البيضاء ، 26000، 

الدار البيضاء ااملغرب
NOVATI IMMOBILIER شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي أمل1, 
عمارة ب, رقم92, شقة8, تيط مليل, 
الدار البيضاء الدار البيضاء 26000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOVATI IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : حي أمل1, 
عمارة ب, رقم92, شقة8, تيط مليل, 
الدار البيضاء الدار البيضاء 26000 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : غبار  الغني  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الغني غبار عنوانه)ا(  السيد عبد 
حي الياسمين بلوك ب رقم 53 الفقيه 
صالح  بن  الفقيه    23203 صالح  بن 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الغني غبار عنوانه)ا(  السيد عبد 
حي الياسمين بلوك ب رقم 53 الفقيه 
صالح  بن  الفقيه    23203 صالح  بن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783075.

774I

Cap Conseils

COLLECTIVE CHARTER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

COLLECTIVE CHARTER شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 
9 طريق الجديدة الحي الصناعي 

ليساسفة - 20190 الدار البيضاء  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25056
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 01 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»كلم 9 طريق الجديدة الحي الصناعي 
البيضاء   الدار   20190  - ليساسفة 
 4 لحدة   1 رقم  »محل  إلى  املغرب« 
زنقة املدني مشرلع النخيل املعاريف 

- 20340 الدار البيضاء   املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785727.

775I

تيوريوين غريس

OUZZINE FRERES SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

تيوريوين غريس

زنقة السعديين رقم 333 كلميمة ، 

52250، كلميمة املغرب

OUZZINE FRERES SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

110 شارع  سيدي محمد - 52250 

كلميمة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8377

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

شركة   OUZZINE FRERES SARL

مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 

لعنوان  درهم   80.000 رأسمالها 

شارع    110 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

كلميمة   52250  - محمد  سيدي 

املغرب نتيجة إلنشاء شركة جديدة.

ل عين:

ل  لالزين  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع  االمير سيدي محمد 

)ة(  كمصفي  املغرب  كلميمة   52250

للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

2021 لفي رقم 110  بتاريخ 04 يونيو 

شارع  سيدي محمد - 52250 كلميمة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 309/2021.

776I

sofoget

YOZI FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
YOZI FOOD شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  تمارة رقم 
3 املنطقة الصناعية مسيرة 1 - -----

----  تمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88501

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة(  اسماء اسراف 
أصل  من  اجتماعية  حصة   50.000
السيد  لفائدة   حصة   100.000
يونيو   16 بتاريخ  اليماني   فوزي   )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116043.

777I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE OKA PUB SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
STE OKA PUB SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرأب رقم 
1 تجزئة مدغرة الزيتون - 50000 

مكناس املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OKA PUB SARL AU
الطباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
- أشغال االشهار - استيراد ل تصدير.

عنوان املقر االجتماعي : مرأب رقم 
 50000  - الزيتون  مدغرة  تجزئة   1

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لوراكلي  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لوراكلي  محسن  السيد 
21 شارع محمد الخامس شقة 9 م ج 

50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لوراكلي  محسن  السيد 
21 شارع محمد الخامس شقة 9 م ج 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3296.
778I

sofoget

yOZI FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
yOZI FOOD  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  تمارة رقم 
3 املنطقة الصناعية مسيرة 1 - -----

--  تمارة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88501

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 
السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 
اليماني   فوزي  ل  اسماء  اسراف 
اسراف اسماء ل فوزي اليماني كمسير 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116043.
779I

MARCHICA CONSEIL

ABDELKADER EL LEON
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ABDELKADER EL LEON شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوشواف الناظور - 62020 الناظور 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20899
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع  تم   2021 ماي   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»290.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

2021 تحت رقم 985.

780I

FIBEN

PROJECTIM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 527

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

PROJECTIM شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

 Lot 224 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL Alia

Mohammedia - 28820 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROJECTIM

الترليج   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري ،

الفردية  املباني  جميع  تشييد   •

أل  السكنية  لألغراض  الجماعية  أل 

أل  الصناعية  أل  أل اإلدارية  التجارية 

غيرها من االستخدامات ؛

جميع  لتنفيذ  لبرمجة  دراسة   •

املشاريع  لجميع  اإلنشائية  املشاريع 

املتعلقة بهذا النشاط.

مبنى  ألي  لالتسويق  الترليج   •

لحسابه  عقاري  مجمع  أل  برنامج  أل 

الخاص أل لحساب الغير.

• التدالل ،

•أعمال مختلفة،.

 Lot 224 : عنوان املقر االجتماعي

 Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL Alia

املحمدية   Mohammedia - 28820

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  الخبوس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  الخبوس  السيد 

 482 2 شارع الطاح رقم  حي اإلحاعة 

الدار   20470 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  الخبوس  السيد 

 482 2 شارع الطاح رقم  حي اإلحاعة 

الدار   20470 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 1465.

781I

FIDUCIAIRE RAKIB

 CIVIL ENGINEERING
CONCEPT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB

 N° 02 RUE ABOU INAN EL

 MARIN ، 24020، EL JADIDA

MAROC
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 CIVIL ENGINEERING CONCEPT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب زنقة 
أحمد ملسفر تجزئة كسوس رقم 18 

- 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CIVIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ENGINEERING CONCEPT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

INGENIEUR CONSEIL
 ETUDE DE FAISABILITE

TECHNIQUE
 CONCEPTION ET ETUDE

.CONCEPTION
مرآب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة أحمد ملسفر تجزئة كسوس رقم 

18 - 24000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : راشيد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : شعنون  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  راشيد  يوسف  السيد  
18 زنقة أحمد ملسفر تجزئة كسوس 

24000 الجديدة املغرب.
السيد محسن شعنون عنوانه)ا( 
 24000 السياحي  املركب   71/72

الجديدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  راشيد  يوسف  السيد  
18 زنقة أحمد ملسفر تجزئة كسوس 

24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 26648.
782I

FIDUCIAIRE

RIMZID ASCENSEUR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
RIMZID ASCENSEUR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 265  شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 
22300 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68611
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 شتنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 9 الطابق  الزرقطوني  شارع    265«
البيضاء  الدار   22300  -   92 رقم 
تجزئة  ف36  »تجزئة  إلى  املغرب« 
الجنان عين الشقف  - 30000 فاس  

فاس«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3159/2021.
783I

FINAUDIT

ATS DEVELOPPEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

ATS DEVELOPPEMENT شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
كرينوبل الطابق 2 رقم 3 رلش نوار, 
الدارالبيضاء الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : التعشير

الوساطة في ميدان النقل الوطني 
ل الدللي 

ادارة املستودعات ل املخازن .
18 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
3 رلش نوار,  2 رقم  كرينوبل الطابق 
 20000 البيضاء  الدار  الدارالبيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شكيب الباد :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة باكو غزالن :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : درنون  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   الباد  شكيب  السيد 
 20000 انفا   كنيدي  شارع   35

الدارالبيضاء. املغرب.
عنوانه)ا(   غزالن  باكو  السيدة 
 20000 انفا   كنيدي  شارع   35

الدارالبيضاء املغرب.

السيدة  خديجة درنون عنوانه)ا( 
 4 رقم   2 الطابق  دكتور  زنقة   20

20370 الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   الباد  شكيب  السيد 
 20000 انفا   كنيدي  شارع   35

الدارالبيضاء. املغرب
عنوانه)ا(   غزالن  باكو  السيدة 
 20000 انفا   كنيدي  شارع   35

الدارالبيضاء. املغرب
السيدة  خديجة درنون عنوانه)ا( 
 4 رقم   2 الطابق  دكتور  زنقة   20

20370 الدارالبيضاء. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785325.
784I

HORICOM

IBNG-M2AHI.IM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

IBNG-M2AHI.IM شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي 21 شارع 
الحسن الثاني س/س م ج - 50000 

مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28371

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 la gestion administrative
 et financière des sociétés

.professionnelles
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3268.
785I
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CABINET BADREDDINE

STE SAID NUTRITION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

STE SAID NUTRITION شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 14 

عمارة 2 الشقة 10 جنان ألراد - 

40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109985

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 18 ماي 2021 تمت إضافة 

الشركة  نشاط  إلى  التالية  األنشطة 

الحالي :

٬استيراد  شراء   ٬ )بيع  تجارة   -

جميع  لالتقسيط   بالجملة  لتصدير 

املواد التكميلية الغدائية(.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   29 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125501.

786I

ADAM MINI MARKET SARL AU

  ADAM MINI MARKET 

SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADAM MINI MARKET SARL AU

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

 ADAM MINI MARKET  SARL 

AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكولف املجاهدين قطعة رقم 115 

الطابق األر�ضي   - 90000 طنجة.  

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118027

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADAM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MINI MARKET  SARL AU
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصغرة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 115 رقم  قطعة  املجاهدين  الكولف 

طنجة.    90000  - األر�ضي    الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الدين    نور  الدكالي  العوني  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الدين    نور  الدكالي  العوني  السيد 

عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني اقامة 

عمرة رقم 143 طنجة  90000 طنجة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الدين   نور  الدكالي  العوني  السيد 

عنوانه)ا( شارع الحسن الثاني اقامة 

عمرة رقم 143 طنجة  90000 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244069.

787I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

API EQUIP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

API EQUIP  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري »أ«، الالد طيب العليا فاس - 

30023 فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61293

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

القدلري الزلهرة كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2817.

788I

CONSEILS EVERNAGE

ASSURANCE HALA BAALI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

  ASSURANCE HALA BAALI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 20 الطابق 
01 اقامة نزهة 11 سبيع مراكش  - 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( با علي  

املصطفى  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 8063.
789I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

STE TAFILALET SUD 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  
رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 
مكناس املغرب

 STE TAFILALET SUD  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

42 قصر لقصبة لقديمة مدغرة 
الراشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAFILALET SUD
غرض الشركة بإيجاز : -        مقالل 

االشغال املختلقة أل البناء
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-مقالل  في إنشاء خطوط ل أنابيب 
مياه الري الزراعي

-تجارة
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مدغرة  لقديمة  لقصبة  قصر   42
الراشيدية   52000  - الراشيدية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد •

5.000 حصة  محمد هورشمي   :  
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد هورشمي   عنوانه)ا( 
رقم 346 تجزئة لادي الدهب  52000 

الراشيدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد هورشمي   عنوانه)ا( 
رقم 346 تجزئة لادي الدهب  52000 

الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1005.
790I

ACHORA CONSULTING

DBGC TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
DBGC TRAVAUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

 BD لعنوان مقرها اإلجتماعي
 SEBTA HAY MERIEM N°36 1ER
 ETG APPT N°3 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA 20800

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DBGC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ل بناء.

 BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 SEBTA HAY MERIEM N°36 1ER

 ETG APPT N°3 MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA 20800 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد خي عبد الرحيم :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد خي عبد الرحيم عنوانه)ا( 

حسنية 2 بلوك ب رقم 189 20800 

املحمدية املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد خي عبد الرحيم عنوانه)ا( 

حسنية 2 بلوك ب رقم 189 20800 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1548.

791I

SOFICODEX

CENTRAV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ل الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

CENTRAV شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
بالنكيت رقم 35 اقامة عثمانية  
بلفدير - 20230 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.198221
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 14 يونيو 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 35 رقم  بالنكيت  زنقة   21« من 
 20230  - بلفدير  عثمانية   اقامة 
»زالية  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
مجمد  شارع  ل  باعمران  ايت  زنقة 
الخامس، اقامة ب الطابق االلل رقم 
 20500  - السوداء  الصخور   ،113

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785036.

792I

ديوان الخدمات

WAN TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

WAN TRAVAUX شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ج 26 
زنقة أبي زرعة 39 شارع موالي عبد 
العزيز ل 86 مكرر شارع موالي عبد 

الرحمان عمارة أ اقامة رضوان 
مكتب 7 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61457

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الكيميائية
التجارة التفالضية.

 26 ج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد  موالي  شارع   39 زرعة  أبي  زنقة 
86 مكرر شارع موالي عبد  ل  العزيز 
رضوان  اقامة  أ  عمارة  الرحمان 

مكتب 7 - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حالمي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حالمي  خالد  السيد 
زنقة 22 اقامة أمين ب الطابق الرابع 
شقة 13 الحي الجديد 16000 سيدي 

قاسم املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بلكرمة  املهدي  السيد 
 16000 الجديد  الحي   5 رقم   4 زنقة 

سيدي قاسم املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

رقم .
793I

FIDUBAC SARL

HAJLA CASH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
HAJLA CASH شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع شتال 
رقم 03 ازغنغان 62650 - 62000 

الناظور املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19961

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
إنشاء  تقرر   2021 ماي   24 في  املؤرخ 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
بالعنوان  الكائن  ل   HAJLA CASH
 167 رقم  الجديدة  املدينة  تجزئة 
الدريوش   62253  - الدريوش  مركز 
السيد)ة(  املسير من طرف  ل  املغرب 

حجلة سفيان .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 1660.
794I

sofoget

YOZI FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
YOZI FOOD شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  تمارة رقم 
3 املنطقة الصناعية مسيرة 1   ------

---- تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88501

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 27 ماي 2021 تم رفع رأسمال 
 7.980.000« قدره  بمبلغ  الشركة 
درهم«   2.020.000« من  أي  درهم« 
طريق  عن  درهم«   10.000.000« إلى 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار ل املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115951.

795I

sofoget

ALUMINIUM ECHAMALIA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 ALUMINIUM ECHAMALIA

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
بلوك ف 1 مغرب عربي رقم 24 كراج 

2 - 14000 القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM ECHAMALIA
بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب ل األلومنيوم
اشغال نجارة األلومنيوم

اشغال عامة ل أعمال البناء .
عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
بلوك ف 1 مغرب عربي رقم 24 كراج 

2 - 14000 القنيطرة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة  حسناء ارقيوق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : ارقيوق  حسناء  السيدة  

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة  حسناء ارقيوق عنوانه)ا( 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة  حسناء ارقيوق عنوانه)ا( 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84583.

796I

دار االستثمار

SPH ENERGIE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دار االستثمار
شارع موالي سليمان عمارة املامون 

16 مكتب 2 املدينة العليا ، 14000، 
القنيطرة املغرب

SPH ENERGIE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SPH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE

غرض الشركة بإيجاز : - إصالحات 

صناعية

- أشغال ل إنشاءات متنوعة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد  موالي  شارع  العزيز  عبد  موالي 

 14000  - القنيطرة   4 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حنان  الدالد  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنان  الدالد  السيدة  
امام  ل  الديوري  محمد  شارع  زالية 

 14000 القنيطرة   22 الشقة  علي 

القنيطرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حنان  الدالد  السيدة  
امام  ل  الديوري  محمد  شارع  زالية 

 14000 القنيطرة   22 الشقة  علي 

القنيطرة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 61413.
797I

CASA COMPTES

MEDITERRANEAN BRANDS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 MEDITERRANEAN BRANDS
شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
ايمان مركز زنقة الرشيد محمد 
الطابق 1 رقم 3 - 00000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.195405

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
  MEDITERRANEAN BRANDS
درهم   150.000 رأسمالها  مبلغ 
عمارة  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
محمد  الرشيد  زنقة  مركز  ايمان 
الدار   00000  -  3 رقم   1 الطابق 
غياب   -  : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط االجتماعي..
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
محمد  الرشيد  زنقة  مركز  ايمان 
الدار   00000  -  3 رقم   1 الطابق 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  الرازق  بنعبد  مراد   السيد)ة( 
بن  عبداللطيف  شارع   60 عنوانه)ا( 
قدلر الطابق 3 الشقة 7 حي الراسين 
املغرب  البيضاء  الدار   00000

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 
عمارة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
محمد  الرشيد  زنقة  مركز  ايمان 

الطابق 1 رقم 3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784842.
798I

FLASH ECONOMIE

AJIAD SAKAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

AJIAD SAKAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

عنوان مقرها االجتماعي 13 شارع 
محمد الخامس الطابق 3 على 

اليسار تجزئة اليسر - 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15083

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
ما  قرر   2021 يونيو   3 بتاريخ  املؤرخ 

يلي :
الزرقاني  عزيز  السيد  تعيين 
بوجمع  السيد  رفقة  للشركة  كمسير 

بالل
النظام  من   13 البند  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 842.
799I

CASA COMPTES

TERRE ESSENTIELLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

TERRE ESSENTIELLE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 202، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TERRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ESSENTIELLE
غرض الشركة بإيجاز : - األنشطة 
لتنظيم  لترليج  بإنتاج  املتعلقة 

العرلض لالفعاليات الثقافية ؛
العامة  املناسبات  جمبع  تنظيم   -
لالحفالت  العرلض  مثل  لالخاصة 

املوسيقية لاملؤتمرات لالندلات.
الفنانين  جوالت  لتنظيم  إعداد   -
الفنانين  لفائدة  لالنشر  املرافقة  ؛ 

املوسيقيين 
النتاج األعمال الفونوغرافية.

لالطعام  اإلقامة  توفير   -
للمشاركين في الفعاليات التي تنظمها 

الشركة.
املنتجات  مختلف  لبيع  شراء   -
الفعاليات  في  للمشاركين  لالنباتات 

التي تنظمها الشركة.
- إنتاج لتوجيه األفالم اإلعالنية ، 
لاألفالم التقنية لالتجارية ، لمقاطع 
الفيديو ، لاألفالم التدريبية ، لبشكل 

عام أي إنتاج سمعي بصري ،
لالنشر  اإلنتاج  أنشطة   -

املوسيقي..
 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 20360 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنصاري  سهام  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : سميرس  بناني  يوسف  السيد 
500 حصة بقيمة 500 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنصاري  سهام  السيدة 
السالم   حي  إفري  ضاية  زنقة   ،12

00000 الدار البيضاء املغرب.
سميرس  بناني  يوسف  السيد 
إفري  ضاية  زنقة   ،12 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   00000 السالم   حي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنصاري  سهام  السيدة 
السالم   حي  إفري  ضاية  زنقة   ،12

00000 الدار البيضاء املغرب
سميرس  بناني  يوسف  السيد 
حي  إفري  ضاية  زنقة   ،12 عنوانه)ا( 
السالم  00000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784784.
800I

FLASH ECONOMIE

DUFRY MAROC
إعالن متعدد القرارات

DUFRY MAROC
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها: 2500000 درهم
مقرها االجتماعي: زالية شارع 

ابراهيم الرلداني رقم 13 معاريف ـ 
الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 
118761

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�ضى 
بتاريخ 4 يناير 2021 ثم:

السيد  استقالة  على  التأكيد 
من   Pedro CASTRO BENITEZ
لتعيين  للشركة  كمسير  مهامه 
كمسير    Yves GERSTER السيد 
ابريل   24 بتاريخ  املزداد  للشركة 
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الجنسية  يحمل  بسويسرا   1978

السويسرية.

من  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

شارع  زالية  الزرقطوني  شارع   219

ـ  معاريف   13 رقم  الرلداني  ابراهيم 

الخدمات  منطقة  إلى  البيضاء  الدار 

ل   715 Sapinoالتجزئة  اللوجستية  

716 النواصر.

النظام  من   5 البند  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785491.

801I

ELECTRI PROF

ELECTRI PROF
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ELECTRI PROF

 N°28 LOTISSEMENT ZAHWA

 AIN MAAZA RTE HAJEB

MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب

ELECTRI PROF شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

 N°28 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOTISSEMENT ZAHWA AIN

 MAAZA RTE HAJEB MEKNES -

50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46961

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( محسن خلفالي 

 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50

يونس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

امقران بتاريخ 21 فبراير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3123.

802I

MOORISH

AMGB SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

AMGB SARL AU شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMGB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالتنظيم  املالية  االستشارات 
اإلدارة  في  لاالستشارات  لاإلدارة 
لالتنظيم  لالتوظيف  لاالستراتيجية 

لتحسين الهيكل
 410  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الدرليش  امينة   السيدة 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الدرليش  امينة   السيدة 
االلو�ضي  االمام  زنقة   26 عنوانه)ا( 
الطابق 4 الشقة 16 بوركون  20053 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الدرليش  امينة   السيدة 
االلو�ضي  االمام  زنقة   26 عنوانه)ا( 
الطابق 4 الشقة 16 بوركون  20053 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784786.
803I

 Loutfi faissal  travaux comptables et travaux

divers

شريك0)سك1ب2)ت2ر
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 Loutfi faissal  travaux
comptables et travaux divers

 El hay el jadid  ne 46  goulmima
 Tashilat el hay el jadid

goulmima، 0، Goulmima Maroc
شريكة سكيبو تور  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

شاريع الزرقطوني الطابق االلل رقم 
02 الرشيدية  الرشيدية  52000 

الرشيدية  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15019
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شريكة 

سكيبو تور .

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات بدلن سائق.

 25 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  االلل  الطابق  الزرقطوني  شاريع 
 52000 الرشيدية   الرشيدية    02

الرشيدية  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لطفي   فيصل  السيد 
الحي الجديد رقم 46 كلميمة  52250 

كلميمة  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد بوشعال نوردين عنوانه)ا( 
الواحد  عبج  العالمة  زنقة   52 رقم 
الرشيدية   52000 الرشيدية  البيطا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1.
804I

ste controle balance sarl

STE  IBRAHIM LILAKARAT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE  IBRAHIM LILAKARAT شركة 
حات مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

كاميلية شطر 1 رقم 16 مكناس  - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53725
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBRAHIM LILAKARAT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
لكالة عقارية

اشغال مختلفة .
كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكناس    16 رقم   1 شطر  كاميلية 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم املضرري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
املضرري  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( النعيم 05 رقم 92 مكناس 

50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املضرري  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا( النعيم 05 رقم 92 مكناس 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3233.
805I

ALLEGEANCE CONSULTING

BELLA DERME SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

BELLA DERME SARL AU  شركة 

حات مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 123 شارع 

حسن 2 حي سيدي لعربي غيالن 

طابق االر�ضي شقة ل - 90050 

اصيلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BELLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DERME SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ل  تجميلية  ,طبية,  صيدلية  منتجات 

مركز التجميل .

عنوان املقر االجتماعي : 123 شارع 

غيالن  لعربي  سيدي  حي   2 حسن 

 90050  - ل  شقة  االر�ضي  طابق 

اصيلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ليلى حمدان :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمدان  ليلى  السيدة 

شارع الدلحة زنقة سيدي قاسم رقم 

6 90050 اصيلة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمدان  ليلى  السيدة 

شارع الدلحة زنقة سيدي قاسم رقم 

6 90050 اصيلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2021 تحت رقم 150/2021.

806I

BETATECH SARL

BETATECH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

BETATECH SARL

 BD Zerktouni 3éme étage Appt

 8 ANFA Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BETATECH شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني ، الطابق الثالث رقم 8 ، 

آنفا - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.313689

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

BETATECH  مبلغ رأسمالها 100.000 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 ،  8 الثالث رقم  الطابق   ، الزرقطوني 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  - آنفا 

نتيجة ل : اتفاق الشركاء..

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 ،  8 الثالث رقم  الطابق   ، الزرقطوني 

آنفا - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  الهراس  عادل    السيد)ة( 
سالن  ال  دي  شارع   30 عنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   20000 بولو 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 21372.

807I

BUREAU ESSOUFYANI

B.L.E.H MULTISERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

B.L.E.H MULTISERVICES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد مجموعة ف رقم 140 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.L.E.H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MULTISERVICES

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالخارجي  الداخلي  لالتجهيز  البناء 

الخاصة  لاملنشآت  املباني  لجميع 

لمتنوعة  عديدة  أشغال   - لالعامة 

: حي موالي  - عنوان املقر االجتماعي 

رشيد مجموعة ف رقم 140 - 70000 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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  LARABASSE BRAHIM  : السيد
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 BOUHANANA LALLA .السيدة  
 100 NAAMA  :  250 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
  LARABASSE HASSAN : السيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  LARABASSE ERRAGUEB  :  السيد
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  ألسماء 

لصفات لمواطن الشركاء :
  LARABASSE BRAHIM السيد 
حي   140 رقم  ف  بلوك  عنوانه)ا( 
موالي رشيد  70000 العيون املغرب.

 BOUHANANA LALLA  السيدة
القدس  شارع  عنوانه)ا(    NAAMA
رشيد   موالي  حي   140 رقم  ف  بلوك 

70000 العيون املغرب.
 LARABASSE HASSAN السيد 
شارع  االسماعيلية  حي  عنوانه)ا( 
 70000   06 رقم  يوسف  موالي 

العيون املغرب.
 LARABASSE السيد  
ERRAGUEB  عنوانه)ا( شارع موالي 
االسماعيلية    حي   06 رقم  يوسف 

70000 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
  LARABASSE BRAHIM السيد 
حي   140 رقم  ف  بلوك  عنوانه)ا( 

موالي رشيد  70000 العيون املغرب
 LARABASSE HASSAN السيد 
شارع  االسماعيلية  حي  عنوانه)ا( 
 70000   06 رقم  يوسف  موالي 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1831.
808I

PREMIUM FINANCE

BERBER & CO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BERBER & CO شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 4 التيسير رقم 8 سيدي غانم 
مراكش  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERBER & CO
االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ل التصدير 
 تاجر السلع التقليدية 

التجارة اإللكترلنية.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
غانم  سيدي   8 رقم  التيسير   4 رقم 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بوالعشيان   هيثم  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
بوالعشيان   هيثم  محمد  السيد 
رقم   3 تاسلطانت  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000 علي  بن  يوسف  سيدي   18

مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بوالعشيان   هيثم  محمد  السيد 
رقم   3 تاسلطانت  تجزئة  عنوانه)ا( 
 40000 علي  بن  يوسف  سيدي   18

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125747.
809I

afaqconseil

BMC ( BATIMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BMC 2 BATIMENT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
لازيس عمارة 346 محل رقم 2 
مراكش - 40000 مراكش مغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BMC 2 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BATIMENT
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املتنوعة أل البناء
استيراد ل تصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  محل   346 عمارة  لازيس 

مراكش - 40000 مراكش مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 200   : لحمر  املولى  عبد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الناجي السو�ضي :  400 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد احمد فخري :  400 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد املولى لحمر عنوانه)ا( 
قلعة   43000   864 رقم  الهناء1  حي 

السراغنة املغرب.
السو�ضي  الناجي  عبد  السيد 
  433 رقم  الهناء1  حي  عنوانه)ا( 

43000 قلعة السراغنة املغرب.
عنوانه)ا(  فخري  احمد  السيد 
قلعة   43000   849 رقم  الهناء1  حي 

السراغنة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السو�ضي  الناجي  عبد  السيد 
  433 رقم  الهناء1  حي  عنوانه)ا( 

43000 قلعة السراغنة املغرب
عنوانه)ا(  فخري  احمد  السيد 
قلعة   43000   849 رقم  الهناء1  حي 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125229.
810I

JURISMAG SARL

FER O FER SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

FER O FER SARL AU شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

املارينا، الطابق 4، املكتب 26، زالية 

شارع الزرقطوني لشارع محمد بن 

عبد هللا - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FER O : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FER SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : شراء لبيع 

لاملعادن  التدلير  املعادة  املنتجات 

الحديدية لغير الحديدية لتحويلها.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
26، زالية  4، املكتب  املارينا، الطابق 

بن  محمد  لشارع  الزرقطوني  شارع 

البيضاء  الدار   20000  - هللا  عبد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الترغي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الترغي  سعيد  السيد 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الترغي  سعيد  السيد 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785633.
811I

بالم فيديس ش م م

MULTILED
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

بالم فيديس ش م م
169 شارع محمد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 
عثمان، 20700، الدار البيضاء 

املغرب
MULTILED شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي زالية شارع 

لال اليقوت لزنقة العرعار عمارة 
كاليس رقم 9 الطابق الرابع رقم 17 

- 20250 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.436341

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استيراد ، تصدير لتوزيع املنتجات 

الغذائية لالفالحية الغذائية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784862.
812I

ESPACE COMPETENCES  SARL

GROUPE SALA SECURITE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القيرالان، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .02، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب
   GROUPE SALA SECURITE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

,تجزئة الوفاق 1500 رقم 321  ، 
العيون العيون 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2017 ماي   04

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  GROUPE SALA SECURITE

أعمال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   1500 الوفاق  ,تجزئة  القدس 

 70000 العيون  العيون   ،   321

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : صاال      احمد  سيدي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

صال  احمد  سيدي  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

صاال   احمد  سيدي  السيد 
العيون   70000 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2017 تحت رقم 830.

813I

BENOMAR MULTISERVICES SUD

 BENOMARMULTISERVICES
SUD SARL AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BENOMAR MULTISERVICES
SUD

حي القدس تجزئة الوفاق بلوك ج 
رقم 393 العيون ، 70000، العيون 

املغرب
 BENOMARMULTISERVICES

SUD SARL AU  شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك ج رقم 393 
العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BENOMARMULTISERVICES

. SUD SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 
ل  التصدير   , العامة  ,التجارة  العامة 

االستيراد , االشغال الكبرى .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ج  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون   70000  - العيون   393 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد عبد الهادي  تابيت :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

تابيت  الهادي   عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 70000 العيون   393 رقم  ج  بلوك 

العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
تابيت  الهادي   عبد  السيد 
الوفاق  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
 70000 العيون   393 رقم  ج  بلوك 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 فبراير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2003/2021.
814I

ILYADO CONSULTING

STE ATLAS MED SOLUTION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE ATLAS MED SOLUTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 
الثالت شقة رقم 7 تجزئة عثمان 
الحي االداري - 23000 بني مالل 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8925

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
 STE ATLAS MED SOLUTION
حات  محدلدة  مسؤلية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي الطابق الثالت شقة رقم 7 

تجزئة عثمان الحي االداري - 23000 

تحقق  للم  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

الشركة اي رقم معامالت.

ل عين:

ل  شكري   عثمان      السيد)ة(  

عنوانه)ا(   زنقة االمير موالي عبدهللا 

املغرب  مالل  بني    23000  8 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الطابق  لفي   2021 يونيو   01 بتاريخ 

عثمان  تجزئة   7 رقم  شقة  الثالت 

مالل  بني    23000  - االداري  الحي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 30 يونيو 

2021 تحت رقم 736.

815I

SOFINACTE

AMHIL GAZ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

AMHIL GAZ شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

سيدي الوافي حي املسيرة بنسودة 

زليليك - 30030 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59121

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السالم   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

بوعاز 43 حصة اجتماعية من أصل 

150 حصة لفائدة  السيد )ة( كلثوم 

بوعاز بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   9

حصة لفائدة  السيد )ة( كلثوم بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   25

حصة لفائدة  السيد )ة( مليكة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  عرفة  )ة(  السيد  تفويت 

 150 أصل  من  اجتماعية  حصة   27

حصة لفائدة  السيد )ة( مليكة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  عرفة  )ة(  السيد  تفويت 

 150 أصل  من  اجتماعية  حصة   16

حصة لفائدة  السيد )ة( نعيمة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  كريم  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   35

حصة لفائدة  السيد )ة( نعيمة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  حسين  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   1

حصة لفائدة  السيد )ة( نعيمة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  حسين  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   34

حصة لفائدة  السيد )ة( حسنة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   18

حصة لفائدة  السيد )ة( حسنة بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  عبدهللا  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   17

حصة لفائدة  السيد )ة( مريم بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

بوعاز  عدنان  )ة(  السيد  تفويت 

 140 أصل  من  اجتماعية  حصة   35

حصة لفائدة  السيد )ة( مريم بوعاز 

بتاريخ 24 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3287.

816I

JURISMAG SARL

FUTUR FER SARL AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

FUTUR FER SARL AU شركة حات 

مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

املارينا ، زالية شارع الزرقطوني ل 

شارع محمد بن عبد هللا، الطابق 

4، رقم 26 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.133713

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم   2020 شتنبر   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   30.000.000« قدره 

إلى  درهم«   30.000.000« من 

  : طريق  عن  درهم«   60.000.000«

تقديم حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785691.

817I

LABELYUM

 KALAAT AL(قلل0) إلخ2ة

IKHWA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LABELYUM

 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 ، 10

20000، CASABLANCA MAROC

 KALAAT AL IKHWA قلعة اإلخوة

شركة حات املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الرقم 5 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
قلعة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KALAAT AL IKHWA اإلخوة
اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلشغال  العقاري،  لالترليج 
عامة،  لبصفة  البناء  في  املختلفة 
املالية،  الصناعية،  املعامالت  جميع 
العقارية أل املنقولة، املرتبطة مباشرة 
بالغرض االجتماعي أل التي من شأنها 

املساهمة في تطوير الشركة..
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   5 الرقم   3 الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الطالس  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد هشام زهير    :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كريم الطالس : 500 بقيمة 

100 درهم.
السيد هشام زهير    : 500 بقيمة 

100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطالس  كريم  السيد 
حي طارق زنقة 61 الرقم 82 البرنو�ضي  

20000 الدار البيضاء املغرب.

السيد هشام زهير    عنوانه)ا( أمل 
 10000 م   226 مسيرة س ي  5 رقم 

الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطالس  كريم  السيد 
حي طارق زنقة 61 الرقم 82 البرنو�ضي  

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785828.
818I

FLASH ECONOMIE

AYA ONE
إعالن متعدد القرارات

AYA ONE
رأسمالها: 100.000 درهم

البيضاء  الدار  االجتماعي:  مقرها 
58 تجزئة رياض البرنو�ضي 2 الطابق 

5 الشقة 19
التجاري:  السجل  في  التقييد  رقم 

490913
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
أشار  يونيو2021   25 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء إلى:
-لفاة املرحوم سعد السعدالي

للشركة  القانوني  الشكل  -تحويل 
إلى شركة حات مسؤللية محدلدة

بيرنجيم  ليلى  السيدة  -تعيين 
كمسيرة لحيدة للشركة

تعديل النظام األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785277.
819I

FLASH ECONOMIE

HAMZA CIBLE
إعالن متعدد القرارات

HAMZA CIBLE
رأسمالها: 100.000 درهم

مقرها االجتماعي: الدار البيضاء 58 
تجزئة رياض البرنو�ضي 2 الطابق 5 

الشقة 19
رقم التقييد في السجل التجاري: 

487103

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
أشار   2021 يونيو   25 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء إلى:
-لفاة املرحوم سعد السعدالي

للشركة  القانوني  الشكل  -تحويل 
إلى شركة حات مسؤللية محدلدة

بيرنجيم  ليلى  السيدة  -تعيين 
كمسيرة لحيدة للشركة

تعديل النظام األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785278

820I

RIF CONSEIL SARL

HAFFARI  IMPORT EX
RIF CONSEIL SARL

 HAFFARI  IMPORT EXPORT
SARL A.U

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 HAFFARI  IMPORT EXPORT
SARL A.U شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : دلار 
اخندلك بني بويفرلر احدادن 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18375

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 مارس   01 في  املؤرخ 
 HAFFARI  IMPORT EXPORT
مسؤللية  حات  شركة   SARL A.U
مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
بني  اخندلك  دلار  اإلجتماعي  مقرها 
 62000  - الناظور  احدادن  بويفرلر 
لتوقيف  نتيجة  املغرب  الناظور 

النشاط التجاري.

ل عين:

ل  حفاري   نورة    السيد)ة( 
عنوانه)ا( دلار دارلرة سلوان الناظور 

62000 الناظور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دلار  لفي   2021 مارس   01 بتاريخ 

احدادن  بويفرلر  بني  اخندلك 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 01 أبريل 

2021 تحت رقم 647.

821I

FLASH ECONOMIE

BATI DU SUD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

-BATI DU SUD –S.A.R.L
زيادة رأسمال الشركة

    RC N° 77579    IF N°02520405

ICE N°000039025000036

- بموجب الجمع العام االستثنائي 

 ،17/05/2021 بتاريخ  املنعقد 

 -   BATI DU SUD شركة   لشركاء 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
درهم    10.000.000,00 رأسمالها 

219،شارع   : االجتماعي  لمقرها   ،

ما  تقرر  البيضاء،  الدار  موديبوكيتا 

يلي:
من  املال  رأس  زيادة   -

إلى  درهم   5.000.000.00

10.000.000.00 درهم.

- التعديالت املقابلة للمادتين 6 ل 

7 من النظام األسا�ضي.

- تحديث النظام األسا�ضي.

األسا�ضي  النظام  على  املوافقة   -

الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

تحت   29/06/2021 بتاريخ  البيضاء 
رقم 784658.

للخالصة ل البيان

822I
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PROXY FINANCE

JOBOP MAROC
إعالن متعدد القرارات

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
JOBOP MAROC »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 

109 شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش 
- 40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.110755

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصص)200حصة( مجموع  تفويت 

لفائدة  املرا�ضي  سليم  محمد  السيد 
حصة( الزغالي)170  عادل  السيد 

بوالرلايات)30   ادريس  لالسيد 
حصة(

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
لسهم  االسمية  القيمة  تخفيض 

الشركة من 100درهم الى 10 دراهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل املادتين 6 ل 7 لتعديل النظام 

االسا�ضي ل تحديثه
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

سلطة التوقيع
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
التوزيع الجديد لرأس املال هو كالتالي : 
-السيد عادل الزغالي)9700 حصة( 
بوالرلايات)300  ادريس  لالسيد 

حصة(
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  الشركة  رأسمال  حدد  مايلي: 
الف  )مئة  درهم  مبلغ100000 
10000حصة  إلى  مقسمة  درهم(، 

)عشرة االف حصة( قيمة كل لاحدة 
دراهم(  )عشرة   10,00درهم  منها 
عادل  السيد  كالتالي  لشركاء  مخولة 
الزغالي 9700حصة - السيد ادريس 

بوالرلايات300حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 7569.
823I

العامري العربي

ESPACE RIF
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العامري العربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32000، الحسيمة املغرب
ESPACE RIF شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

امجوضن  جماعة ايت يوسف ل علي 
32003 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE RIF
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصلبة  لاألطعمة  املشرلبات 

لالستهالك في املوقع.
- مقهى

- حلويات.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امجوضن  جماعة ايت يوسف ل علي 

32003 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كمال  املرابط  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد املرابط كمال عنوانه)ا( حي 
اكادير بني بوعياش 32050 الحسيمة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد املرابط كمال عنوانه)ا( حي 
اكادير بني بوعياش 32050 الحسيمة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالحسيمة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
824I

SAFOMAR DU NORD

MEZIANA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
MEZIANA SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة لبنان 
ل الغراق الطايق 7  - 90000 طنجة  

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13201

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ازبيل   كييرللو  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   500 جينين  ماري 
500 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
 24 بتاريخ  ازكيردل  لوبيز  كرلوطا   )ة( 

دجنبر 2020.

ليدي  ناسيت   )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   200 ماري   سوزان 
200 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
 24 بتاريخ  ازكيردل  لوبيز  كرلوطا   )ة( 

دجنبر 2020.
هنري  شارل  )ة(  السيد  تفويت 
كاسو 300 حصة اجتماعية من أصل 
300 حصة لفائدة  السيد )ة( كرلوطا  
لوبيز ازكيردل بتاريخ 24 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5776.
825I

SAFOMAR DU NORD

MEZIANA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
MEZIANA SARL   شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة لبنان 
ل الغراق الطايق 7 - 90000  طنجة  

املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13201

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2020 دجنبر   24 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة(  لوبيز 

ازكيردل كرلوطا  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 5776.
826I

BCBEL

SYM BUILDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

BCBEL
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 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc
SYM BUILDING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 625، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 32  - 20310 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.423297
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
حات  شركة   SYM BUILDING
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   10.000
محمد  شارع   ،625 اإلجتماعي 
الخامس، الطابق الثاني، املكتب رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   20310 -   32

نتيجة اللتصفية السابقة أللانها..
ل عين:

ل  نغشالي  سفيان   السيد)ة( 
رقم  بلوك  السالم  رياض  عنوانه)ا( 
املغرب  املحمدية   28820  107

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،625 لفي   2021 يونيو   02 بتاريخ 
رقم  املكتب  الخامس،  محمد  شارع 

32  - 20310 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785926.
827I

DO CONSULTING

MAKER MIND
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DO CONSULTING
 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

MAKER MIND شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 104 شارع 

عبد املومن  - 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.318373

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« من  أي  درهم«   200.000«

عن  درهم«   210.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ل املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785691.

828I

ائتمانية بوعرفة

STE BAGNEUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE BAGNEUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني - 61200 بوعرفة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2021 ماي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قدرالي  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   100

100 حصة لفائدة  السيد )ة( خولة 

قدرالي بتاريخ 17 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   28 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت رقم 97/2021.
829I

صولف فينانشيال برلبلمز

WINEKH.COM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

صولف فينانشيال برلبلمز
10 زنقة الحرية الطابق الثالث ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
WINEKH.COM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 10ة شارع 
الجيش امللكي اقامة الريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272861

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 نونبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فتيحة جينيفي 
1 حصة اجتماعية من أصل 1 حصة 
الدين سماك  )ة( عز  السيد  لفائدة  

بتاريخ 13 نونبر 2019.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785312.
830I

ائتمانية بوعرفة

STE BAGNEUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE BAGNEUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55 
الزرقطوني  - 61200 بوعرفة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.179
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   17 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بوعرفة   61200  - الزرقطوني    55«
املغرب« إلى »رقم 14 زنقة تويسيت - 

61200 بوعرفة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت رقم 97/2021.
831I

ML EXPERTS

LEANKOO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير تسمية الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
LEANKOO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي مبنى 
زينيت  ،  الطابق األر�ضي مجمع 

التوفيق ، سيدي معرلف  - 20000 
الدار البيضاء  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
379171

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
 »LEANKOO« من  الشركة  تسمية 
. « LAZRAK TRANSACTIONS« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم ° 784403.
832I

POPKORN PRODUCTION

POPKORN PRODUCTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

POPKORN PRODUCTION
SARL ، 0، . MAROC
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 POPKORN PRODUCTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

 N° 3LT, لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ETG 3 APRT F3 RÉSIDENCE
 BAYT EL FATH  AINSEBAA

 CASABLANCA 20250
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.315889
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 YOUSSEF )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   CHAKIRI 1.500
من أصل 3.000 حصة لفائدة  السيد 
)ة( FATINE YOUSSOUFI بتاريخ 05 

أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775424.
833I

ائتمانية بوعرفة

STE ZOLAY TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE ZOLAY TRANS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

تيزنيت - 61200 بوعرفة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوعيشة  رشيد  )ة(  السيد  تفويت 
 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الرحيم 

اعمير بتاريخ 16 يونيو 2021.
بوعيشة  رشيد  )ة(  السيد  تفويت 
 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
حصة لفائدة  السيد )ة( نعيمة اعمير 

بتاريخ 16 يونيو 2021.

تفويت السيد )ة( عبد هللا اعمير 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   15

حصة لفائدة  السيد )ة( نعيمة اعمير 

بتاريخ 16 يونيو 2021.

تفويت السيد )ة( عبد هللا اعمير 

 100 أصل  من  اجتماعية  حصة   15

حصة لفائدة  السيد )ة( عبد الرحيم 

اعمير بتاريخ 16 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2021 تحت رقم 188/2021.

834I

ACHORA CONSULTING

JILHEM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHORA CONSULTING

 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

JILHEM شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

حرلدة طريق رقم 3004 اقامة 

بليرعمارة 6  - 20800 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JILHEM

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة  الغدائية-اعمال  املنتجات 

البناء ل العقار- البيع ل الشراء.
عين   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة   3004 رقم  طريق  حرلدة 
املحمدية   20800  -   6 بليرعمارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000   : الفهيد 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  السيد 
طريق  حرلدة  عين  عنوانه)ا(  الفهيد 
رقم 3004 اقامة بليرعمارة 6  20800 

املحمدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  السيد 
طريق  حرلدة  عين  عنوانه)ا(  الفهيد 
 20800 بليرعمارة  اقامة   3004 رقم 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 14 يونيو 

2021 تحت رقم 1376.

835I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE JOHAFETE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زالية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 
برشيد املغرب

SOCIETE JOHAFETE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
محمد الخامس الطابق الثالث  

يسار تجزئة اليسر - 26100 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE JOHAFETE

مقاللة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة لالبناء.

عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 

الثالث   الطابق  الخامس  محمد 

26100 برشيد   - اليسر  يسار تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الحضري  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : الحضري  الصمد  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الحضري  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( 199 بلوك ب ح ح 26100 

برشيد املغرب.
الحضري  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 199 بلوك ب الحي الحسني 

26100 برشيد املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الحضري  رضوان  السيد 
عنوانه)ا( 199 بلوك ب ح ح 26100 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 857.

836I
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fiducinfo sarlau

KB CREATIONS
إعالن متعدد القرارات

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
KB CREATIONS »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: ااقامة 
فجوة طريق الصويرة شارع حسن 

2 مقابل محطة القطار كليز الشقة 
رقم 48 مراكش. - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.109219

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 مارس 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسمية الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير نشاط الشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ل  تطريز  من  الشركة   نشاط  تغير 

الخياطة الى منعيش عقاري
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
 KB مايلي:  تغيير تسمية الشركة من

SHINYCITY الى CREATIONS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 4557.

837I

»GPS TRANS«

»LACHHAB ALUM«
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»LACHHAB ALUM«

متجر بتجزئة ريان زالية الشارع ك 
ل زنقة 34 تجزئة رقم 3 الجديدة ، 

El Jadida MAROC ،24000
»LACHHAB ALUM« شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  متجر 

بتجزئة ريان، زالية الشارع ك ل زنقة 
34، بقعة رقم 3، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»LACHHAB ALUM«
نجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحديدية  لاألشغال  األلومنيوم 
لوازم  لشراء  بيع   -  .)PVC(ل

األلومنيوم..
متجر    : االجتماعي  املقر  عنوان 
بتجزئة ريان، زالية الشارع ك ل زنقة 
34، بقعة رقم 3، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زنباغ عبد الرحيم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  زنباغ  السيد 
24000 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  زنباغ  السيد 
24000 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 29 مارس 

2021 تحت رقم 26222.
838I

ML EXPERTS

 REPSOL EXPLORACION 
GHARB S.A

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 REPSOL EXPLORACION 

GHARB S.A »شركة املساهمة«
 Calle :لعنوان مقرها االجتماعي
 - - Méndez Alvaro 44,28045

مدريد   إسبانيا.
»إغالق فرع تابع لشركة أجنبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.100385
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2020 نونبر   30 في  املؤرخ 
 REPSOL لشركة   تابع  فرع  إغالق 
 EXPLORACION GHARB S.A
 REPSOL EXPLORACION تسميته 
إقامة  في  عنوانه  لالكائن    GHARB
 ،  B C ، مبنى   رياض العطور ، بلوك 
رقم 2 ، الطابق األر�ضي ، حي الرياض 

، الرباط  - - الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   28 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115796.
839I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 GASSIR DE
CONSTRUCTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،
CASABLNCA MAROC

 GASSIR DE CONSTRUCTION
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 147 

اقامة افا الطابق الثاني مكتب رقم 
24 شارع املقالمة - - الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.416813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   24 في  املؤرخ 
 GASSIR DE CONSTRUCTION
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
الطابق  افا  اقامة   147 اإلجتماعي 
املقالمة  شارع   24 رقم  مكتب  الثاني 
نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار   -  -

اللتوقف الكامل للنشاط.
ل عين:

ل  قصير  محمد    السيد)ة( 
تاشفين  ابن  2 شارع  عنوانه)ا( حكم 
332 - الدار البيضاء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 ماي 2021 لفي 147 اقامة 
 24 رقم  مكتب  الثاني  الطابق  افا 
زرقطوني  شارع   265 املقالمة  شارع 
الطابق التاسع إقامة شم�ضي رقم 92 

- الدار البيضاء  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785475.

840I

AUDIFIN

تكل2)أ 2متسل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AUDIFIN



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية60)5   

 117Angle Rue de Rome et AV
 2 Mars ، 20490، Casablanca

Maroc
تكنو ألومتال شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 
 رقم 35، الطابق رقم 6 - 

ُُ
سميحة

25501 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

505147
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تكنو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ألومتال.
غرض الشركة بإيجاز : بيع لشراء 
لخارجه  املغرب  حاخل  األلومينيوم 
لجميع األشياء املتعلقة بهذا النشاط.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد  جوهرة  إقامة  سميحة  محمد 
 -  6 رقم  الطابق   ،35 رقم   

ُُ
سميحة

25501 الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الدين  سيف  اإلاله  عبد  السيد 
 5 طابق  السالم  دار  اقامة  عنوانه)ا( 
 20500 البيضاء  السالم  حي  شقة 

الدار البيضاء املغرب.
أفقير  ايت  مصطفى  السيد 
5 ق  122 جميلة  زنقة   32 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20500 البيضاء  ج 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الدين  سيف  اإلاله  عبد  السيد 
 5 طابق  السالم  دار  اقامة  عنوانه)ا( 
دار  اقامة  البيض  السالم  حي  شقة 
السالم  حي  شقة   5 طابق  السالم 

البيض الدار البيضاء املغرب
أفقير  ايت  مصطفى  السيد 
 5 طابق  السالم  دار  اقامة  عنوانه)ا( 
دار  اقامة  البيض  السالم  حي  شقة 
السالم  حي  شقة   5 طابق  السالم 

البيض الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
841I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE ENTREPRISE
ATLANTIC RESEAU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زالية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 
برشيد املغرب

 SOCIETE ENTREPRISE
ATLANTIC RESEAU  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 78 زنقة 

االمام مالك  - 26100 برشيد 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9383
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 871.
842I

FLASH ECONOMIE

DART’KOM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DART’KOM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي اقامة رامي 
7 زنقة سبتة الطابق 2 مكتب 8 

الدار البيضاء
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

509589
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها   بمختصر  االقتضاء 

: DART’KOM
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أصناف الزينة لالديكور
لبيع  لشراء  لتصدير  استيراد 
جميع  لتسويق  لتوزيع  لتصنيع 
الترليجية  لاألدلات  األصناف 

لاألجهزة اإللكترلنية لملحقاتها.
في  البريد  عبر  الطلبات  مبيعات 

الكتالوج العام.
لالتجارة  املواقع  تشغيل 

اإللكترلنية.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 مكتب  الطابق  زنقة  سبتة   7 رامي 

8  الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : سفياني  لدغيري  محمد  السيد 
360 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 : سفياني  لدغيري  أيمن  السيد 
160 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
160 حصة   : السيدة سلمى لحلو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 : قيطوني  ادري�ضي  ريم  السيدة 
160 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   160  : دهيبي  اية  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد لدغيري سفياني

السيد أيمن لدغيري سفياني
السيدة سلمى لحلو

السيدة ريم ادري�ضي قيطوني
السيدة اية دهيبي

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

السيد أيمن لدغيري سفياني
السيدة سلمى لحلو

السيدة ريم ادري�ضي قيطوني
السيدة اية دهيبي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785587.
843I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE TRANSPORT
JADOIMAD

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زالية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 
برشيد املغرب

 SOCIETE TRANSPORT
JADOIMAD شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 30 اليسر 

الطابق االلل - 26100 برشيد 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11753
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوشعيب  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 القدلري 
)ة(  السيد  لفائدة   500 حصة  أصل 
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يونيو   15 بتاريخ  فهم  عبدالواحد 
.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 856.
844I

ML EXPERTS

MK PARTNERS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MK PARTNERS  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 49 شارع 

جان جوريس ، كارتييه غوتييه 
، الطابق السادس ، شقة رقم 

12 - الدار البيضاء - 20000  الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.509755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PARTNERS
جميع   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
القانونية  االستشارات  أنشطة 
مهنة  مزاللة  باستثناء  لالضريبية 
مكاتب  بأحد  املسجلة  املحاماة 

اململكة املغربية.
لسيلة  بأي  الشركة  مشاركة   2-
بشكل مباشر أل غير مباشر في جميع 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العمليات 
اكتتابها  أل  مساهمتها  أل  بموضوعها 
الحقوق  أل  املالية  لأللراق  شرائها  أل 
التحالف  أل  أل االندماج  االجتماعية 

حلك  غير  أل  باملشاركة  االرتباط  أل 
اإليجار.  أل  االستحواح  إنشاء   ،

لالتوظيف لإدارة جميع الصناديق
استغالل  أل  حيازة  أل  أخذ   -  3
لبراءات  العمليات  جميع  نقل  أل 

االختراع املتعلقة بهذه األنشطة
-4 لبشكل عام ، جميع العمليات 
أل  املالية  أل  التجارية  أل  الصناعية 
التي  العقارية  أل  املنقولة  أل  املدنية 
قد تتعلق بشكل مباشر أل غير مباشر 

بأحد األهداف املعنية أعاله.
عنوان املقر االجتماعي : 49 شارع 
 ، غوتييه  كارتييه   ، جوريس  جان 
 12 رقم  شقة   ، السادس  الطابق 
الدار    20000  - البيضاء  الدار   -

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  مأمون كتاني  :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد علي خليل الشارف :  
150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كتاني   مأمون  السيد  
إقامة العلمي ,مبنى A , الطابق التاني  

20000 الدار البيضاء   املغرب.
الشارف  السيد محمد علي خليل 
 ، العشية  شمس  إقامة  عنوانه)ا( 
راسين   ، الثاني  الطابق   ،  4 شقة 
البيضاء    الدار   20000   20100  ،

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الشارف  السيد محمد علي خليل 
 ، العشية  شمس  إقامة  عنوانه)ا( 
راسين   ، الثاني  الطابق   ،  4 شقة 
البيضاء    الدار   20000   20100  ،

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 785774.

845I

ISDM CONSULTING

SN(MASERV
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

SN2MASERV شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة مجموعة E رقم 887 العيون  

- 70000 العيون  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SN2MASERV

ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة مجموعة E رقم 887 العيون  

- 70000 العيون  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بحرية  التوهامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بحرية   توهامي  السيد 

الناظور  عقيل  بني  ايبوجدادن  دلار 

62000 الناظور  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بحرية   توهامي  السيد 

الناظور  عقيل  بني  ايبوجدادن  دلار 

62000 الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2082/2021.

846I

ML EXPERTS

OFFICE MARINA RABAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

OFFICE MARINA RABAT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  زينيت 

ميلينيوم ، املبنى 2 ،  الطابق التاني، 

مجمع التوفيق ، سيدي معرلف 

، الدار البيضاء.  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.508831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   19

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICE MARINA RABAT

الترليج    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري بكافة أشكاله.
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أشكاله  بكافة  العقاري  الترليج   •
لفي أي مجال عقاري: أرض ، عمارات 
 ، إلخ   ... شقق   ، رياض   ، فيالت   ،
الدفع  مقابل  االستحواح  طريق  عن 
 ، التبادل   ، التحويل   ، باملجان  أل 
خالل  من  عام  لبشكل  الوساطة 

التسويق. من أي منتج عقاري ؛
لإنجاز  لإدارة  لتصميم  ترليج   •
العمليات  أنواع  جميع  لتطوير 
لالتخطيط   ، نوع  أي  من  العقارية 
السياحي لاملدن من خالل االستحواح 
لالتحضر  لالخدمة  لالتخطيط 
لجميع  لالتقسيم  لالتطوير  لالبناء 
بها.  الخاصة  لاملباني  األرا�ضي  أنواع 
أطراف  لحساب  أل  خاص  حساب 

ثالثة ؛
لالتغريب  لالبيع  االستحواح 
املباني  لجميع  لالتسيير  لاإلدارة 

لجميع العقارات
لالترقيات  لاملشورة  الدراسات   •
لالوسطاء  لاملفالضات  لالتدريب 
السوق  دراسات  لإنجاز  لالوسطاء 
لها  التي  الخدمات  جميع  لكذلك 
عالقة مباشرة أل غير مباشرة بالبناء 

لالتطوير العقاري
لالشراء  لالتشييد  الترليج   •
لالبيع لالتأجير لالتشغيل بأي شكل 
املباني  أنواع  لجميع  األشكال  من 
لاملباني  املكشوفة  املباني  لأرا�ضي 
الخاص  ، سواء لحسابها  بشكل عام 

أل لحساب الغير.
لتشغيل  لتأجير  لبيع  شراء   •
لالستخدام  لاملباني  لاملباني  األرا�ضي 
لاملباني  لالسكني  لاملنهي  التجاري 
لجهتها  عن  النظر  بغض  عام  بشكل 

النهائية ؛
• إنشاء ل / أل تعديل ل / أل التوسع 
الحضري لألرا�ضي من أي فئة ، سواء 
لالستغالل املباشر أل في شكل تأجير أل 
بيع جزئي أل كلي لألرا�ضي املبنية ل / 

أل الحضرية ؛
لاستغالل  لاستيراد  لبيع  شراء   •
البناء  مواد  أنواع  جميع  لتسويق 

لالديكور بشكل عام.
• تجارة ، استيراد ، تصدير ، شراء 
، بيع ، توزيع ، تسويق ، تجارة الجملة 

أل التجزئة ، السمسرة لتعبئة جميع 
جميع  في  لاملواد  لاملنتجات  املواد 

املواد.
أل  ممتلكات  على  االستحواح 
في  مباشرة  غير  أل  مباشرة  سيطرة 
شركات حات غرض مؤس�ضي مماثل أل 
مكمل للغرض الخاص بالشركة ، في 
جميع املعامالت املالية أل العقارية أل 

املنقولة أل التجارية.
تجارية أل صناعية يمكن أن تسهم 

في تنمية املجتمع ؛
• باإلضافة إلى حلك ، يجوز للشركة 
، لال  بأي شكل من األشكال  تهتم  أن 
أل  الشركة  إنشاء  خالل  من  سيما 
املساهمات أل االندماج أل االكتتاب أل 
شراء األسهم أل الحقوق االجتماعية 
أل  الشركات  جميع  في   ، لاملشاركة 
التي   ، األجنبية  أل  املغربية  الشركات 
سيكون غرض الشركة مشابًها كلًيا أل 
جزئًيا للغرض املشار إليه أعاله أل من 
في تطوير نشاط  املحتمل أن يساهم 

الشركة ؛
العمليات  جميع  عامة  لبصفة   •
أيا كانت ، االقتصادية أل القانونية ، 
املالية ، املدنية أل التجارية ، املنقولة 
بشكل  تتعلق  قد  التي   ، العقارية  أل 
مباشر أل غير مباشر باألشياء املحددة 

أعاله ، .
زينيت    : االجتماعي  املقر  عنوان 
ميلينيوم ، املبنى 2 ،  الطابق التاني، 
معرلف  سيدي   ، التوفيق  مجمع 
الدار   20000  - البيضاء.   الدار   ،

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة A.LAZRAK :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : البوعناني   قاسم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 BEAU SOUSS :  400 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   A.LAZRAK الشركة 
البيضاء  الدار   ***** البيضاء  الدار 

املغرب.
السيد قاسم البوعناني  عنوانه)ا( 
سيدي   Dream Gardien إقامة   31
البيضاء  الدار   ***** الرحمن  عبد 

املغرب.
الشركة BEAU SOUSS عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   ***** البيضاء  الدار 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
األزرق   نفاخ  رشيد  محمد  السيد 
التاني،  الطابق    ،  2 املبنى  عنوانه)ا( 
معرلف  سيدي   ، التوفيق  مجمع 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم  784603.
847I

AGIL CONSEIL

SID NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SID NEGOCE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة رقم 
131 دار السالم الشطر 1 جماعة 
السعادة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SID  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر لوازم 

مكتبية
العمليات  إدارة  في  أعمال  رائد 
التجارية أل الزراعية للخدمة املدنية 

أل العسكرية.
عنوان املقر االجتماعي : إقامة رقم 
جماعة   1 الشطر  السالم  دار   131
مراكش   40000  - مراكش  السعادة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
موالي  الصديق  ايت  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : العربي 

درهم للحصة .
 500   : عيشة  احالل  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد موالي العربي ايت الصديق 
 83 6 رقم  السعادة  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش  املحاميد 

املغرب.
عنوانه)ا(  احالل  عيشة  السيدة 
املحاميد   83 رقم   6 السعادة  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد موالي العربي ايت الصديق 
 83 6 رقم  السعادة  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش  املحاميد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125665.
848I

ml congestfin

IGNITE MEDIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ml congestfin
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 RUE ABDELKADER 16
 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
IGNITE MEDIA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

زنقةاحمد  توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509937
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IGNITE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MEDIA
اإلشهار،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التواصل  عبرمواقع  نشراإلعالنات 

اإلجتماعي.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقةاحمد  توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان اعفير :  334 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
املجون  العالي  عبد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   333   : االدري�ضي 

درهم للحصة .
ال  هللا  عبد  ايت  محمد  السيد 
 100 بقيمة  حصة   333   : املختار 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اعفير  الرحمان  عبد  السيد 
حي   49 الرقم   27 زنقة  عنوانه)ا( 
الدار   20000 البيضاء  الدار  االلفة 

البيضاء املغرب.

ال  هللا  عبد  ايت  محمد  السيد 
البيضاء  اقامة  عنوانه)ا(  املختار 
 10 مدخل   43 سكنية  مجموعة   2
شقة 10 الطابق الثاني الدار البيضاء 

20000 لدار البيضاء املغرب.
املجون  العالي  عبد  السيد 
بلوك  عادل  حي  عنوانه)ا(  االدري�ضي 
البيضاء  الدار  م  ح   1/299 رقم   11

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اعفير  الرحمان  عبد  السيد 
حي   49 الرقم   27 زنقة  عنوانه)ا( 
الدار   20000 البيضاء  الدار  االلفة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785890.

849I

ISDM CONSULTING

SAHARA TASK
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SAHARA TASK شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد بلوك F رقم 85 الطابق الثاني 

العيون  - 70000 العيون  املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA TASK

ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
الثاني  85 الطابق  F رقم  رشيد بلوك 

العيون  - 70000 العيون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صالحي   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صالحي   سعيد  السيد 
الناظور   عقيل  بني  سوفلي  للد  دلار 

62000 الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صالحي   سعيد  السيد 
الناظور   عقيل  بني  سوفلي  للد  دلار 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 2081/2021.

850I

شركة اإلئتمانية الواسطية

AGRIHELP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة اإلئتمانية الواسطية

13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب

AGRIHELP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 تجزئة 

الوفاق سيدي سعيد - 50000 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41443

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم  تحويل   املؤرخ في 01 يونيو 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سعيد  سيدي  الوفاق  تجزئة   46«

 16« إلى  املغرب«  مكناس   50000  -

 50000  - السييندا  أكنال  تجزئة 

مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3259.

851I

ريزينور ش.ح.م.م

ريزيل2ر
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ريزينور ش.ح.م.م

37-39 شارع موالي سليمان عين 

السبع البيضاء ، I ،29300لبيضاء 

املغرب
ريزينور شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي   تجزئة 

املاهي زنقة 2 رقم 54    عين السبع 

20250 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25180

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الباقي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

مصطفى فراج 190 حصة اجتماعية 

190 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

)ة( عبد املجيد  جابر بتاريخ 04 مارس 

.2021

الباقي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   5 فراج  مصطفى 

السيد  لفائدة   حصة   5 أصل  من 

مارس   04 بتاريخ  بورا�ضي  عائشة  )ة( 

.2021
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الباقي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
مصطفى فراج 140 حصة اجتماعية 
140 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
مارس   04 بتاريخ  قاسو  حسن   )ة( 

.2021
الباقي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
مصطفى فراج 165 حصة اجتماعية 
165 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
 04 بتاريخ  الحق  عبد  فاطمة  )ة( 

مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785831.

852I

PARTAGE CONSULTING

 SUN VENTURE Holding
offshore

إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

 SUN VENTURE Holding
offshore »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

 Centre :لعنوان مقرها االجتماعي
 NREA, Avenue Angle Prince
 Héritier, 183 Bureau N°13  -

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.89789

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
يحيط لريث الشريك الوحيد املتوفى 
حياته  خالل  املسمى  الشركة  في 
السيد ألليفير كميل فيرا علًما بوفاته 
التركة  ملكية  انتقال  على  ليشهد 
صك  في  عليه  املنصوص  النحو  على 
فإن  لذلك  السمعة.  السيئ  الوراثة 
الوريث الوحيد هو: السيدة فلورنس 

ميراي فيرا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الحظ ، بموجب قانون الشهرة الذي 

 Maitre Quentin GAUTIER أنشأه 

، أن األسهم اململوكة للسيد ألليفييه 

كميل فيرا خالل حياته تصل إلى 100 

ملا  لفًقا  ؛  له  مستحقة  سهم(  )مائة 

يلي: السيدة فلورنس ميراي فيرا: 100 

لكل  يورل   100 اسمية  بقيمة  سهم 

 10،000.00 مجموعه  ما  أي   ، سهم 

حكره  سبق  ما  يكتسب  لذلك  يورل. 

مكانة شريك لاحد في الشركة ليمكن 

هذا  على  صحيح  بشكل  يتصرف  أن 

النحو

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

الوحيد  املساهم  يالحظ  مايلي: 

بعد  األسهم  نقل  من  النهائي  االنتهاء 

تنفيذ خالفة األسهم اململوكة للسيد 

بناًء   ، ليقرر  فيرا  كميل  ألليفييه 

على حلك ، تعديل املادتين 6 ل 7 من 

اللوائح

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

غير  لملدة  للشركة  مديًرا  تعيينه  تم 

فيرا  ميريل  فلورنس  السيدة  محدلدة 

حامل جواز السفر الذي يحمل رقم 

حتى  املفعول  ساري   19AD16111

التسجيل  لشهادة   2029 يناير   31

صالحة   JC01302T رقم  تحمل  التي 

حتى 28 نوفمبر 2021

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

األسا�ضي  النظام  لمراجعة  حديث 

التغييرات  جميع  ملراعاة  للشركة 

تأسيسها  منذ  حدثت  التي  القانونية 

الجديد  األسا�ضي  النظام  لاعتماد   ،

للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 ل   6 رقم  بند 

من   7 ل   6 املادتين  تعديل  مايلي: 

النظام األسا�ضي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6281.

853I

SAFAA

 STE MAISON ABDA

AGRICOLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

 STE MAISON ABDA AGRICOLE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 

تعالنية عبدة جمعة سحايم اسفي - 

46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11887

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON ABDA AGRICOLE

آالت  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية

بيع قطاع غيار

بيع منتجات فالحية.
 16 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تعالنية عبدة جمعة سحايم اسفي - 

46000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رشيدة  الحمادي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الحمادي السعدية :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

رشيدة  الحمادي  السيدة 
حي  الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
 46000 لحرش جمعة سحايم آسفي 

آسفي املغرب.
السعدية  الحمادي  السيدة 
الزمامرة   السكري  32حي  عنوانه)ا( 
بنور  سيدي   46000 بنور  سيدي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
رشيدة  الحمادي  السيدة 
حي  الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
 46000 لحرش جمعة سحايم آسفي 

آسفي ملغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

854I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

H0 PROMO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
H4 PROMO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم3 
شارع عالل بن عبد هللا مكاتب 

كرلن بولفار الطابق 5  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H4  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
رقم3   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عالل بن عبد هللا مكاتب كرلن 
فاس   30000  -   5 الطابق  بولفار 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : علي  هاشمي  السيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  هاشمي  السيد 
10 زنقة الزاكي مبارك شارع باحنيني  

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علي  هاشمي  السيد 
10 زنقة الزاكي مبارك شارع باحنيني  

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3340.
855I

ريزينور ش.ح.م.م

RESINOR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ريزينور ش.ح.م.م
37-39 شارع موالي سليمان عين 

السبع البيضاء ، I ،29300لبيضاء 
املغرب

RESINOR شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي   تجزئة 
املاهي زنقة 2 رقم 54   عين السبع 

20250  الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25180
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم تحويل  04 مارس  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات املسؤللية املحدلدة« إلى »شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785831.

856I

STE FIDUCAT

PHARMACIE EL HAKI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

PHARMACIE EL HAKI شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الشطر 
08 رقم 74 حرف ن تامنصورت  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE EL HAKI

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية .
الشطر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تامنصورت   ن  حرف   74 رقم   08

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سارة   الهاقي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سارة   الهاقي  السيدة 
حي الوالء عمارة 15 رقم 12 شطر 8 
فصيلة 1 سيدي مومن  20000 الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سارة   الهاقي  السيدة 
حي الوالء عمارة 15 رقم 12 شطر 8 
فصيلة 1 سيدي مومن  20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125658.

857I

AUDEC EXPERTISE

JFM INVESTISSEMENTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
JFM INVESTISSEMENTS شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 21 سيتي 
تالر ، شارع دي بابومي ، الدلر 6 
، رقم 31 ، حي املحطة ، - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.445487

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

 2021 فبراير   15 في  املؤرخ 

مسؤللية  حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

مبلغ    JFM INVESTISSEMENTS
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

 ، تالر  سيتي   21 اإلجتماعي  مقرها 
شارع دي بابومي ، الدلر 6 ، رقم 31 ، 

حي املحطة ، - 20000 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : نقص النشاط.

ل حدد مقر التصفية ب 21 سيتي 

 ،  6 الدلر   ، بابومي  دي  شارع   ، تالر 
رقم 31 ، حي املحطة ، - 20000 الدار 

البيضاء املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( محمد فاضل  لعنالي ل 

عنوانه)ا( 132 تقسيم سيدي محمد 

 20000  2 الدلر  الدلحة  بوليفارد 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784313.

858I

ISDM CONSULTING

SAHARA CONTRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

SAHARA CONTRAVAUX  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E الطابق االلل 

رقم 888 العيون - 70000 العيون  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36941

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عثمان  الجودن  

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عزيز  
راميش بتاريخ 01 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 2149/2021.

859I

IGOLAX SARL-AU

IGOLAX(SARL-AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IGOLAX SARL-AU

اقامة العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 ، 

90060، طنجة املغرب

IGOLAX SARL-AU شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90060 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IGOLAX SARL-AU

استيراد    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتصدير مواد التشحيم .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90060 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى يوسفي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد مصطفى يوسفي عنوانه)ا( 

 C D’UTRECH ADRIA N°4 PIS

 1 PTA A TORTOSA  43500

.TARRAGONA ESPAGNE

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى يوسفي عنوانه)ا( 

 C D’UTRECH ADRIA N°4 PIS

 1 PTA A TORTOSA  43500

TARRAGONA ESPAGNE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244224.

860I

monde servicecompta

 كري)بللبد)  بالم
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

اكري بنعبد السالم شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار هياملة 

الجماعة القرلية املهرزة الساحل 
البير الجديد الجديدة املغرب  - 

24150 الجديدة  املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اكري   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بنعبد السالم.
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي .
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املهرزة  القرلية  الجماعة  هياملة 
الجديدة  الجديد  البير  الساحل 

املغرب  - 24150 الجديدة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سعيد  عصام  السيد 
3 قيال رقم  اقامة طماريس ازلر انفا 
النواصر   27223 بوعزة   دالر   98

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  عصام  السيد 
3 قيال رقم  اقامة طماريس ازلر انفا 
النواصر   27223 بوعزة   دالر   98

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 26656.

861I

ASMAA MEDIA GROUP

TRAVIATINO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

TRAVIATINO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شكير 2 
رقم 78 شارع  املدارس املعاريف - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237977

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    TRAVIATINO
لعنوان  درهم   10.000.000
 78 رقم   2 شكير  اإلجتماعي  مقرها 
 20000  - املعاريف  املدارس  شارع  
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

االشتغال.
ل حدد مقر التصفية ب شكير 2 
 - املعاريف  املدارس  شارع    78 رقم 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
ل عين:

بقاري  الزهراء   فاطمة  السيد)ة( 
ل عنوانه)ا( 4 شارع لاد ملوية األلفة 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
املدارس  شارع    78 رقم   2 شكير   :

املعاريف
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785398.

862I

L’ESPLANADE DES ARTS ET DES SCIENCES

 L›ESPLANADE DES ARTS ET
DES SCIENCES

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

 L›ESPLANADE DES ARTS ET
DES SCIENCES

 RUE HATIM EL ASSAM ، 5
20503، الدار البيضاء املغرب

 L›ESPLANADE DES ARTS ET
DES SCIENCES  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

حاتم االصم  - 20503 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 L’ESPLANADE DES ARTS ET DES

. SCIENCES
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لاملوائد  لاملؤتمرات  الفعاليات 
الثقافية  األنشطة  لجميع  املستديرة 

لالفنية.
زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
حاتم االصم  - 20503 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام بناني  :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : رزق   ابو  سلوى  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

 31 بناني عنوانه)ا(  السيد هشام 
مكرر تجزئة زينب شارع بانوراميك ع 

20520 الدارالبيضاء املغرب.
السيدة سلوى ابو رزق  عنوانه)ا( 
زنقة دي اكاسياس اقامة بيرال عمارة 
الدارالبيضاء   20350 بيرجي    2

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 31 بناني عنوانه)ا(  السيد هشام 
مكرر تجزئة زينب شارع بانوراميك ع 

20520 الدارالبيضاء املغرب
السيدة سلوى ابو رزق  عنوانه)ا( 
زنقة دي اكاسياس اقامة بيرال عمارة 
2 بيرجي  20350 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785394.
863I

monde servicecompta

شرك0)مز رع) نغرب)  بل2دو0
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

شركة مزارع املغرب السعودية 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق االلل 

الشقة 02 الدار البيضاء  - 2090 
الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

مزارع املغرب السعودية.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالغدائية  الزراعية  املنتوجات 

لالفواكه الجافة .
64 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
االلل  الطابق  املديوني  هللا  عبد 
 2090  - البيضاء   الدار   02 الشقة 

الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
للمنتوجات  مزارع  الشركة 
حصة   500   : املحدلدة   الزراعية 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : السبع   حسن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
للمنتوجات  مزارع  الشركة 
الزراعية املحدلدة  عنوانه)ا( املدينة 
املنورة  املدينة   42315 املنورة  

السعودية.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السبع   حسن  السيد 
زكورة   47900 اخشاع   تنسيطة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785626.
864I

»GPS TRANS«

»GPS TRANS«
إعالن متعدد القرارات

»GPS TRANS«
 IMM 21 LOT ESSALAM APPT 4
 – EL JADIDA ، 24000، El Jadida

MAROC

»GPS TRANS« »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 21، 
تجزئة السالم، الشقة 4، الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13405

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 غشت 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 500 حفود  كمال  السيد  تفويت   1-
لفائد  الشركة   في  اجتماعية  حصة 
السيد رشيد الحميدي. -2 تغيير شكل 
القانوني الشركة من شركة محدلدة 
إلى:  لحيد  شريك  حات  املسؤللية 

شركة محدلدة املسؤللية.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-6-7 رقم  بند 
للشركة.  القانوني  الشكل   1-- مايلي: 
السيد  تفويت  حصص:  تفويت   -
اجتماعية  حصة   500 حفود  كمال 
في الشركة بقيمة 100 درهم للحصة 

لفائد السيد رشيد الحميدي.. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 02 شتنبر 

2020 تحت رقم 25276.

865I

EXACO

S(M DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االلل، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

S2M DISTRIBUTION »شركة 
حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: 10، زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5  - 
20000   الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.441661

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
10، زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 
5 – الدار البيضاء إلى خليل 2، الزنقة 
1 رقم 60، الفيليت – الدار البيضاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعديل  االجتماعي،   الغرض  تغيير 
القانون األسا�ضي  5  من  ل    3 البنود 
القانون  على  لاملصادقة  للشركة  

األسا�ضي املعدل للشركة 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :  3 رقم  بند 
للشركة  الرئي�ضي  الغرض  مايلي: 
أل  بالجملة  التسويق،  هو: 
الطبية،  األجهزة  لجميع  التقسيط، 
املختبر،  في  التشخيصية  لالكواشف 
لمنتجات  التجميل  لمستحضرات 
لاملكمالت  الشخصية،  النظافة 
لاملواد  النباتية  لالزيوت  الغذائية، 
املنتجات  لتصنيع  الالزمة  الخام 
لفق   ، الشركة  بغرض  املتعلقة 
بها  املعمول  القانونية  األحكام 
الجهات  لترخيص  لالخاضعة 

املختصة«.  
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
الدار  في:  املقر االجتماعي    إنشاء  تم 
 60 رقم   1 شارع   2 خليل   - البيضاء 
أي مكان  إلى  نقلها  ، ال فيليت. يجوز 
آخر في نفس املدينة ، أل إلى أي منطقة 

أخرى ، بقرار من الشريك الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785556.
866I

Fidel Audit

FITTONIA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
23 شارع الجيرلند إقامة 2000 ، 

Casablanca Maroc ،20500
FITTONIA شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة ال 
 M1 - الشقة RD فراتينيتي الطابق

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FITTONIA
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتصدير
النباتات  لاستيراد  لشراء  بيع 
لالعطور  الديكور  لمواد  لالزهور 

لمنتجات العناية.
20 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 M1 - الشقة RD ال فراتينيتي الطابق

20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد دتسولي مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
مصطفى  دتسولي  السيد 
الزهور  طريق  زنقة   14 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20360 الرميطاج 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  دتسولي  السيدة 
الزهور  طريق  زنقة   14 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20360 الرميطاج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785883.
867I

PROXY FINANCE

AZUL CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
AZUL CAR شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 اقامة 
الرحمة تجزئة بويزكارن  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZUL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR
تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
اقامة   4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 40000  - بويزكارن   تجزئة  الرحمة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : منال  ادير  نايت  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : السيدة نايت ادير عائشة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة نايت ادير منال عنوانه)ا( 
بويزكارن   تجزئة  الرحمة  اقامة    4

40000 مراكش املغرب.
عائشة  ادير  نايت  السيدة  
تجزئة  الرحمة  اقامة     4 عنوانه)ا( 

بويزكارن   40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
االله   عبد  سعيدي  السيد  
امكونة   قلعة  تنميول  دلار  عنوانه)ا( 

45800 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125716.
868I

la sincérité إنتمائية 

PARA FM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة 3 الشقة 

13 شارع محمد الخامس فاس ، 
30000، فاس املغرب

PARA FM شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 2 
زنقة شفشالن أطلس فاس - 3000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25995

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   24 في  املؤرخ 
املسؤللية  حات  شركة   PARA FM
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
2 زنقة شفشالن أطلس فاس - 3000 
للخسائر  لنظرا  نتيجة  املغرب  فاس 
املتوالية املوجزة في القوائم الضريبة 
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من   3/4 يفوق  في عجز صافي  تسبب 
رأسمال الشركة .

ل عين:
ل  ضحاك   محمد    السيد)ة( 
شفشالن  زنقة   2 رقم  عنوانه)ا( 
املغرب   FES  30010 فاس  أطلس 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 ماي 2021 لفي رقم 2 زنقة 
 30000  - فاس  أطلس  شفشالن 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3282/2021.
869I

مكتب املحاسبة اغزال

ISOPRENE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

مكتب املحاسبة اغزال
درب القريعة زنقة 5 رقم   107 ، 

20550، الدار البيضاء املغرب
ISOPRENE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية رقم 6 - 20120 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.324129
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 مارس   21 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
ISOPRENE  مبلغ رأسمالها 100.000 
 10 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
الدار   20120  -  6 رقم  الحرية  زنقة 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب حي الشفا 
2 شارع ابا شعيب الدكالي رقم 210 - 

20500 الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

لاقف  الدين   صالح  السيد)ة( 
ابا  شارع   2 الشفا  حي  عنوانه)ا(  ل 
 20500  210 رقم  الدكالي  شعيب 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 
للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783909.
870I

ISDM CONSULTING

SAHARA CONTRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SAHARA CONTRAVAUX  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E الطابق االلل 

رقم 888 العيون  - 70000 العيون  
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36941
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة( راميش 

عزيز  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 2149/2021.
871I

EXPERTUS

LES DOMAINES DU NORD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTUS

 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc
 LES DOMAINES DU NORD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
شفشالن كلم 5,3 لزان - 16200 

لزان املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.571
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   05 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - لزان   5,3 كلم  شفشالن  »طريق 
»زالية  إلى  املغرب«  لزان   16200
زنقة برلفان ل زنقة بابوم حي املحطة 
 -  4 مكتب   33 رقم  الثالث  الطابق 

20000 الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785624.
872I

ASMAA MEDIA GROUP

ABWAB AL FARAJ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ABWAB AL FARAJ شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الصفا 
تجزئة رقم 42 العمارة 1 ليساسفة 

البيضاء - 20230 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295867
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ABWAB AL FARAJ

مقرها  لعنوان  درهم   100.000,00
رقم  تجزئة  الصفا  حي  اإلجتماعي 
 - البيضاء  ليساسفة   1 العمارة   42
نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20230

ل : عدم االشتغال.
ل حدد مقر التصفية ب حي الصفا 
ليساسفة   1 العمارة   42 رقم  تجزئة 
الدارالبيضاء   20230  - البيضاء 

املغرب. 
ل عين:

افندي  نورالدين   السيد)ة( 
 18 زنقة  الذجر  درب  عنوانه)ا(  ل 
 20000 البيضاء  ج  س   41 رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ل محل تبليغ العقود ل الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي الصفا تجزئة 
رقم 42 العمارة 1 ليساسفة البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785397.

873I

FIDEXIA 

PERSYA
إعالن متعدد القرارات

FIDEXIA
 300Rue Mostapha El Maâni,

 2ème étage Bureau N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،
20140، Casablanca Maroc

PERSYA »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 شقة 3 -  20100  الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.490077

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت السيدة أميمة 

اميس 500 حصة إجتماعية  لفائدة 

السيدة  خديجة فارس 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى  محدلدة   مسؤللية  حات  شركة 

حات  حات مسؤللية محدلدة   شركة 

الشريك الوحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�ضي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من  أميس  أميمة  السيدة  استقالة 

لاليتها كمسيرة مشاركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املادة  املتعلقة باملساهمات

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املادة املتعلقة برأس املال املشترك

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: املادة املتعلقة بتعين املسير 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: املادة املتعلقة بالتوقيع 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784939.

874I

FIDUCIAIRE

 STE GUISSI TRAVAUX EAUX
 ET PROJETS SARL  Par
Abreviation  SGTEP

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET

  PROJETS SARL  Par Abreviation

SGTEP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 44 شارع 
محمد الساللي - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61593
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 30000  - »44 شارع محمد الساللي 
تجزئة   9 رقم   « إلى  املغرب«  فاس 
 - ايموزار  طريق  عمير  عين  املجد 

30000 فاس  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3288/2021.
875I

EXPERTUS

MANZIL AL YAOUM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc
MANZIL AL YAOUM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

شفشالن كلم 5,3 لزان - 16200 
لزان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.277
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   15 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - لزان   5,3 كلم  شفشالن  »طريق 
»زالية  إلى  املغرب«  لزان   16200
زنقة برلفان ل زنقة بابوم حي املحطة 
 -  8 مكتب   33 رقم  الثالث  الطابق 

20000 الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785625.
876I

FIDUCIAIRE

 STE GUISSI TRAVAUX EAUX
 ET PROJETS SARL  Par
Abreviation  SGTEP

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 STE GUISSI TRAVAUX EAUX ET
  PROJETS SARL  Par Abreviation

SGTEP شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
تجزئة املجد عين عمير طريق ايموزار 

- 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61593

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»500.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ل املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3288/2021.
877I

AM CONSULTING

GREENERGY S.A.R.L. AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
GREENERGY S.A.R.L. AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األلل  - 20490 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 508.187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREENERGY S.A.R.L. AU

ل  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقات  أنظمة  إصالح  ل  تركيب 

املتجددة.
26,زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األلل  - 20490 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  حلحول  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  حلحول  السيد 
عين   20 رقم   3 زنقة   1 ياسمينة  حي 

الشق 20470 الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  حلحول  السيد 
عين   20 رقم   3 زنقة   1 ياسمينة  حي 

الدار  البيضاء  الدار   20470 الشق 

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

878I



 5(75 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

COMPT NET

 ر) ش)بريك2الج))كسنكري
إعالن متعدد القرارات

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،
60000، OUJDA MAROC

ار اش بريكوالج  كانكري »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
هوار ادريس رقم 875 لجدة - 

60000 لجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33611

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 شتنبر 2020

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تغيير تسمية الشركة
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغيير نشاط الشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اش  ار  من  الشركة  اسم  تغيير  تم 

بريكوالج كانكيري الى كافي فوريستين
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
محل  من  الشركة  نشاط  تغيير  تم 

معدات الصباغة الى مشغل قهوى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2452.

879I

SIGCOM

ASIL MODE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIGCOM
9 شارع االمام علي اقامة فاس ، 

30000، فاس املغرب
ASIL MODE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

4 شارع سيدي علي بوغالب باب 

فتوح - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODE

غرض الشركة بإيجاز : شراء ل بيع 

ل توزيع املالبس.

أعمال مختلفة.

التفالض.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 شارع سيدي علي بوغالب باب 

فتوح - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

البصيلي  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

البصيلي  اللطيف  عبد  السيد 
جنان   28 زنقة   7 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30000 الجنانات  القادري 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

البصيلي  اللطيف  عبد  السيد 
جنان   28 زنقة   7 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30000 الجنانات  القادري 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2872.
880I

BIG ACCOUNTING

ENTRIMO
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
ENTRIMO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
فيردان عمارة اليزا الشقة 1 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   03
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTRIMO
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فيردان عمارة اليزا الشقة 1 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بن الزلين محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  الزلين  بن  السيد 
بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد بن الزلين محمد عنوانه)ا( 
األمان    حي  شريحة3،   ،33 زنقة   179

50000 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد بن الزلين محمد عنوانه)ا( 
األمان    حي  شريحة3،   ،33 زنقة   179

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 239265.

881I

مكتب الحسابات العباد

MSB TRAVEL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرل املغرب
MSB TRAVEL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 
بلوك 1 بئرانزران السفلى صفرل - 

31000 صفرل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MSB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVEL
-مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع
-مقالل اعمال اخرى ال البناء.
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 35 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - صفرل  السفلى  بئرانزران   1 بلوك 

31000 صفرل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بحري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : بحري  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بحري  سعيد  السيد 

236 حي زالغ بنصفار صفرل 31000 

صفرل املغرب.

السيد املصطفى بحري عنوانه)ا( 
صفرل  بنصفار  زالغ  حي   1234 رقم 

31000 صفرل املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بحري  سعيد  السيد 

236 حي زالغ بنصفار صفرل 31000 

صفرل املغرب

السيد املصطفى بحري عنوانه)ا( 
صفرل  بنصفار  زالغ  حي   1234 رقم 

31000 صفرل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

2021 تحت رقم 476.

882I

فيديتاكو ش م م

STE RIFALUM
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

فيديتاكو ش م م

شارع موالي علي الشريف رقم 13 
لعري الشيخ ، 62000، الناظور 

املغرب

STE RIFALUM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
تجزئة السعادة - 62000 الناظور 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 07 يونيو 2021 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
محل  بالعنوان  الكائن  ل   RIFALUM
صفرل   طريق  الوفاء  تجزئة   77 رقم 
من  املسير  ل  املغرب  فاس   30000  -

طرف السيد)ة( قدريوي جمال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 يونيو 

2021 تحت رقم 1440.
883I

AM CONSULTING

أمسس)ك2ير
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
أماس كوير شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

برجة بالطو رقم 2 الطابق الثالث 
عين السبع - 20590 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33.447

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرمزي  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.500
3.000 حصة لفائدة  السيد )ة( عمر 

مرمري بتاريخ 10 ماي 2021.
الرمزي  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.000

جواد الحسن بتاريخ 10 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785.931.

884I

FICOB  مكتب املحاسبة

CVCP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ايمان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االلل, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب

CVCP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن ب رقم 41 شارع الزرقطوني 

حي النهضة 1 تمارة - 12000 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.CVCP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : - مختلف  

أعمال التهوية ل التبريد

- مختلف أعمال البناء ل االصالح.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزرقطوني  شارع   41 رقم  ب  الكائن 

تمارة   12000  - تمارة   1 النهضة  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : فردلس  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الحسن  الدين  صالح  السيد 
 100 بقيمة  حصة   500   : الفنان 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فردلس  محمد  السيد 
تجزئة الخيام 2 رقم 23 تمارة 12000 

تمارة املغرب.
الحسن  الدين  صالح  السيد 
بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا(  الفنان 
السبع  عين   3 رقم   439 عمارة  ص 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء  الدار 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فردلس  محمد  السيد 
تجزئة الخيام 2 رقم 23 تمارة 12000 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 6079.
885I

RYS CONSULTING

IZEE SATANG
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

RYS CONSULTING
205 شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�ضي ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب
IZEE SATANG شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 214 

شارع إبن سينا حي الهناء - 20250 
الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.468633
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الهناء  حي  سينا  إبن  شارع   214«
إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   20250
 - املعاريف   إبراهيم  حفيد  زنقة   8«

20060 الدارالبيضاء  املغرب«.



 5(77 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784884.
886I

CAF MAROC

AMINE LIVING FOR YOU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 AMINE LIVING FOR YOU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 20 زنقة 
القا�ضي عياض الشقة 1 الطابق 

االلل - 90000 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.76907

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   24 في  املؤرخ 
AMINE LIVING FOR YOU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 30.000 درهم 
زنقة   20 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
الطابق   1 الشقة  عياض  القا�ضي 
90000 طنجة املغرب نتيجة   - االلل 

ألزمة نشاط.
ل عين:

ل  نحيل  امين   محمد  السيد)ة( 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه)ا( 
 32 رقم  الثاني  الطابق  النصر  إقامة 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   20 لفي   2021 ماي   24 بتاريخ 
الطابق   1 الشقة  عياض  القا�ضي 

االلل - 90000 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6244.
887I

ORIEN.COMPTA

MAGHRIOUE SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

MAGHRIOUE SERVICES  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
سيدي سليمان - 60300 بركان 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5551

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحسنالي الضالية كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 343.
888I

مكتب الحسابات العباد

ETR YASBIL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرل املغرب
ETR YASBIL شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 77 

تجزئة الرشاد صفرل - 31000 
صفرل املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASBIL
-مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة لالتحقيق لالبحث
-مقالل اعمال اخرى ال البناء

-مفالض.
 77 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الرشاد صفرل - 31000 صفرل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين نبيل :  5.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد ياسين نبيل عنوانه)ا( رقم 
93 بلوك 5 حي الرشاد بنصفار صفرل 

31000 صفرل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين نبيل عنوانه)ا( رقم 
93 بلوك 5 حي الرشاد بنصفار صفرل 

31000 صفرل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
07 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

2021 تحت رقم 480.
889I

مكتب الوزاني للمحاسبة ل التسيير

STE HADIRAT AL MOHITE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الوزاني للمحاسبة ل التسيير
15 شارع بن خلدلن املكتب رقم 13 
الطابق الرابع عمارة الهيالل املدينة 

الجديدة ، 46000، اسفي املغرب
  STE HADIRAT AL MOHITE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 N°323 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 RUE 04 LOT SALMA ROUTE

 SIDI ABDRAHAMANE SAFI -

46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HADIRAT AL MOHITE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 PHARMACIEN /  :

 PARAPHARMACIE /

 C O M M E C I A L I S A T I O N

 DES PRODUITS

.PARAPHARAMACEUTIQUES

 N°323  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 RUE 04 LOT SALMA ROUTE

 SIDI ABDRAHAMANE SAFI -

46000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : افاندي  لليد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افاندي  لليد  السيد 
91 زنقة الوليدية لاد الباشا 46000 

اسفي املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  افاندي  لليد  السيد 
91 زنقة الوليدية لاد الباشا 46000 

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

890I

comptasultlta sarl

FENETRE VILLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة لاد لرغة الرقم 
241 الطابق االلل الدرلة برشيد ، 

26202، الدرلة املغرب
FENETRE VILLE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ماجوريل املدخل رقم 1 الرقم 

املكتب 4 الطابق األلل - 26202 
الدرلة برشيد املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FENETRE VILLE
تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجزئة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرقم   1 رقم  املدخل  ماجوريل 
 26202  - األلل  الطابق   4 املكتب 

الدرلة برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حكيم بشري :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوسكين  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بشري  حكيم  السيد 
 26202 الدرلة  النور  تجزئة   252

الدرلة املغرب.
بوسكين  مصطفى  السيد 
 13 رقم  افريقيا  شارع  عنوانه)ا( 
22100 سال  القرية  مكرر حي الصفا 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بشري  حكيم  السيد 
 26202 الدرلة  النور  تجزئة   252

الدرلة املغرب
بوسكين  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( شارع افريقيا رقم 13 مكرر 
حي الصفا القرية 22100 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 876.
891I

s1 consulting

سسني)ش1مي
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ساني شيمي شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

امكموش صفرل صفرل 31000 
صفرل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2429

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة  شيمي  ساني 

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي امكموش صفرل 

نتيجة  املغرب  31000 صفرل  صفرل 

الزمة كورلنا.

ل عين:

ل  السندري  فدلى   السيد)ة( 

هشام  اقامة   6 رقم  بلوك  عنوانه)ا( 
صفرل   31000 صفرل  امكموش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
صفرل  لفي   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

صفرل 31000 صفرل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

2021 تحت رقم 355/2021.

892I

ORIEN.COMPTA

MAGHRIOUE SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

MAGHRIOUE SERVICES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي حي 

التقدم سيدي سليمان  - 60300 

بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5551

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2021 تم تحويل 

القانوني للشركة من »شركة  الشكل 

حات املسؤللية املحدلدة« إلى »شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 343.

893I

MOUMNI CONSULTING

ZOUAKI BÂTIMENT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING

 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ

 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC

ZOUAKI BÂTIMENT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشرفاء زنقة 06 رقم 10  تطوان - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOUAKI BÂTIMENT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تطوان    10 رقم   06 زنقة  الشرفاء 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

درهم،   1 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

مقسم كالتالي:

السيد زلاكي خالد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  خالد  زلاكي  السيد 
  10 رقم   06 زنقة  الشرفاء  شارع 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  زلاكي  السيد 
  10 رقم   06 زنقة  الشرفاء  شارع 

تطوان 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
01 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2266.
894I

ORIEN.COMPTA

MAGHRIOUE SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ORIEN.COMPTA
52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 
املغرب

MAGHRIOUE SERVICES شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
سيدي سليمان - 60300 بركان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5551

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مغريو  هشام  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   700
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
الضالية الحسنالي بتاريخ 02 يوليوز 

.2021
مسالي  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000
الضالية الحسنالي بتاريخ 02 يوليوز 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 343.
895I

AM CONSULTING

آمسس)ك2ير
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
آماس كوير  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

برجة بالطو رقم 2 الطابق الثالث 
عين السبع - 20590 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33.447

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
عمر  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

مرمري أيوب رباني  كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785.931  .

896I

FIDEXIA 

 ECOLE PRIVEE ANATOLE
FRANCE BENNIS

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تغيير السنة املالية

FIDEXIA
 300Rue Mostapha El Maâni,

 2ème étage Bureau N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،
20140، Casablanca Maroc
 ECOLE PRIVEE ANATOLE

FRANCE BENNIS »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 365 شارع 
الفلين - - بنسليمان  املغرب .

»تغيير السنة املالية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4749

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2021

من  إلى  املالية:  السنة  تغيير  تقرر 
من  يونيو  شهر  متم  إلى  يوليوز  فاتح 

كل سنة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 373.
897I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 SOCIETE BRAHIM
 OUKHOUYA DE TRAVAUX

DIVERS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير نشاط الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندلق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 
املغرب

 SOCIETE BRAHIM OUKHOUYA
DE TRAVAUX DIVERS  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي 

قصرتيسكدلت الخنك - 52000 
الرشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14401
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
»النقل  من  الشركة  نشاط  تغيير 
لحساب الغير« إلى »الغرس ل صيانة 

الحدائق«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 335.
898I

AM CONSULTING

BILAL & Y TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
BILAL & Y TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 26، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األلل، - 20490 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.464.555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
  BILAL & Y TRANS الشريك الوحيد
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   ،26 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
األلل، - 20490 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : غياب أي نشاط تجاري.
ل حدد مقر التصفية ب 26، زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
البيضاء  الدار   20490  - األلل، 

املغرب. 
ل عين:

ل  القوتي  بالل    السيد)ة( 
 13 رقم   1 عمارة   1 لليلي  عنوانه)ا( 
20400 الدار البيضاء  سيدي مومن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785.927.
899I

FUTURE CONSEIL

STE URGENT ARGILE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
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50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 
األلل ، 26100، برشيد املغرب

STE URGENT ARGILE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الهدى زنقة محمد بالفرج املجموعة 
2 إقامة 90 الشقة 15 سيدي مومن 

- 20402 الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.URGENT ARGILE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحجر
البناء  مواد  تصنيع  ل  شراء  ل  بيع 

بالجملة..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املجموعة  بالفرج  زنقة محمد  الهدى 
2 إقامة 90 الشقة 15 سيدي مومن 

- 20402 الدارالبيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوعزة مسيك :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : عبدالرحيم  الخضرالي  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مسيك  بوعزة  السيد 
 33 رقم   10 زنقة  السادني  درب 

20530 الدارالبيضاء املغرب .
عبدالرحيم  الخضرالي  السيد 
التاني  الحسن  شارع   360 عنوانه)ا( 

حي البركة 26100 برشيد  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مسيك  بوعزة  السيد 

 33 رقم   10 زنقة  السادني  درب 

20530 الدارالبيضاء املغرب 

عبدالرحيم  الخضرالي  السيد 

التاني  الحسن  شارع   360 عنوانه)ا( 

حي البركة 26100 برشيد  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784925.

900I

 SOCIETE DE GESTION TOURISTIQUE

FANADIQ

 SOCIETE DE GESTION

TOURISTIQUE FANADIQ
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION

TOURISTIQUE FANADIQ

239 شارع محمد الخامس ، 

20600، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DE GESTION

 TOURISTIQUE FANADIQ

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 239، 

شارع محمد الخامس  - 20600 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

491213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   08

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DE GESTION  :

.TOURISTIQUE FANADIQ
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بصفة  الفنادق  جميع  استغالل  ل 

عامة.
 ،239  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس  - 20600 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 SOCIETE CHAMIL الشركة 
 DE FINANCEMENT ET DE
  PARTICIPATION CHAFIPA  :
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 SOCIETE CHAMIL الشركة 
 DE FINANCEMENT ET DE
  PARTICIPATION CHAFIPA
عنوانه)ا( 239 شارع محمد الخامس 

20600 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تجموعتي  ماما  السيدة 
الرباط   11000 مريم  اللة  زنقة   4

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 766722.
901I

SOFACO

شرك0)ر دوزي
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFACO
 N°1 RUE AHMED LOUKILI FES

، 30000، FES MAROC
شركة راديزي شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 42 زنقة 
رقم 3 حي السكة بنسودة فاس - 

30030 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23279

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   19 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
الشريك الوحيد شركة راديزي  مبلغ 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
3 حي  42 زنقة رقم  مقرها اإلجتماعي 
السكة بنسودة فاس - 30030 فاس 
عقود  أجل  انتهاء    : ل  نتيجة  املغرب 

األشغال .
ل حدد مقر التصفية ب 42 زنقة 
 - فاس  بنسودة  السكة  حي   3 رقم 

30030 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  الزرعي  ادريس   السيد)ة( 
بنسودة  سايس  تجزئة   62 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  فاس   30030 فاس 

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3318.
902I

FIDUCIAIRE NOOR

LETSCOOK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° :  1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

LETSCOOK  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

 N 04  لعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE OUED KRIFLA PEPINIERE

 HAY OCP, KHOURIBGA - 25000
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KHOURIBGA MAROC
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LETSCOOK
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Programmation informatique
 N 04   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RUE OUED KRIFLA PEPINIERE
 HAY OCP, KHOURIBGA - 25000

.KHOURIBGA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد عصفور اسماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الشوقي ربيع :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
اسماعيل  عصفور  السيد 
ملك  تجزئة   2 15زنقة  عنوانه)ا(  

الشيخ 24000 الجديدة املغرب.
 4 عنوانه)ا(   ربيع  الشوقي  السيد 
 25000 املزرعة  كريفلة  لادي  زنقة 

خريبكة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 4 عنوانه)ا(   ربيع  الشوقي  السيد 
 25000 املزرعة  كريفلة  لادي  زنقة 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 05 يوليوز 

2021 تحت رقم 341.

903I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE TREYASSMINE SARL

AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب

  STE TREYASSMINE SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 223-221، 

شارع 9دجنبر ، باب ا فتوح   - 

23000 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TREYASSMINE SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالهندسة  البناء  لأشغال  مختلفة 

املدنية.

221-  : االجتماعي  املقر  عنوان 

223، شارع 9دجنبر ، باب ا فتوح   - 

23000 بني مالل  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : اترينا  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اترينا  رضوان  السيد 

باب افتوح شارع 9 دجنبر رقم 221، 

بني مالل  23000 بني مالل  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اترينا  رضوان  السيد 

باب افتوح شارع 9 دجنبر رقم 221، 

بني مالل  23000 بني مالل  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 742.

904I

HORICOM

BOUALLIOUI BOIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

BOUALLIOUI BOIS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بن أحمد الديغو�ضي 6 

الزيتون - 50000 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26261

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»100.000 درهم« أي من »900.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3243.

905I

إئتمانية أڨونير ألنتربريز

PAPEL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئتمانية أڨونير ألنتربريز
21٤، محج الحسن الثاني تيسير 1 ، 

0، برشيد املغرب
PAPEL شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية طابق  3 شقة رقم - 6  - 
20120  الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.356551
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى   )ة(  السيد  تفويت 
1.000 حصة اجتماعية من  بالحاج  
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
يونيو   18 بتاريخ  الزعيري  يونس   )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 24688.

906I

موثق

AMID SAID
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

موثق
120 شارع موالي ادريس االلل 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 
الدارالبيضاء املغرب

AMID SAID شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي بين 

املدن شارع انزكان زنقة 65 رقم 
115 الطابق الثاني ا 20330 

الدارالبيضاء املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.450743
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 أبريل   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   8.550.000«
 8.650.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785692.
907I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

CASTULA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

CASTULA شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
7 شقة 6 الطابق الثاني اإلقامات 

الجميلة حسنية 3 بن مسيك - 
20450 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASTULA

غرض الشركة بإيجاز : -التجارة
-استيراد ل تصدير.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اإلقامات  الثاني  الطابق   6 شقة   7
 - مسيك  بن   3 حسنية  الجميلة 

20450 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
نورالدين  الشيخ  بابا  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
نورالدين  الشيخ  بابا  السيد 
عنوانه)ا( عمارة أ2 شقة رقم 2 إقامة 
 40100 إزدهار   تجزئة  القادسية 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
نورالدين  الشيخ  بابا  السيد 
عنوانه)ا( عمارة أ2 شقة رقم 2 إقامة 
 40100 إزدهار   تجزئة  القادسية 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783747.
908I

مكتب الدراسات ل املحاسبة كومار

AGRIS PLUS KHATWAT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات ل املحاسبة كومار
36 زنقة مراكش ، 25000، خربكة 

املغرب
AGRIS PLUS KHATWAT شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 587 
القدس 2 زنقة عبد الكريم خيال 
خريبكة 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PLUS KHATWAT
بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRODUCTION  :
 ,TRANSFORMATION ET
 COMMERCIALISATION DES

. PRODUITS AGRICOLE
عنوان املقر االجتماعي :  رقم 587 
خيال  الكريم  عبد  زنقة   2 القدس 

خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بدر  املناضل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد املناضل بدر : 1000 بقيمة 

100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد املناضل بدر عنوانه)ا( حي 
 4 رقم  د  ج3  عمارة  اقامة  القدس 
 20600 البيضاء  البرنو�ضي  سيدي 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد املناضل بدر عنوانه)ا( حي 
 4 رقم  د  ج3  عمارة  اقامة  القدس 
 20600 البيضاء  البرنو�ضي  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 343.

909I

noureddinemahmouh

حد لــــق)الز ري) للقـــسر)ش.م.م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

noureddinemahmouh

 BD DERFOUFI 08 2EME ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA MAROC

حدائــــق الزاري للعقـــار ش.م.م شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي بور سعيد 

، رقم:18 - 60000 لجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25017

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( الهادي  العامري 

أصل  من  اجتماعية  حصة   125

بن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

ماي   20 بتاريخ  العامري  أحميدة 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2451.

910I

BURCICA

MY ACCOUNTING
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BURCICA

432 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 

20610، الدار البيضاء املغرب

MY ACCOUNTING شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 137 رقم 26 ل 28  - 

20480 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

. 294163

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2019 نونبر   12 في  املؤرخ 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 MY الوحيد  الشريك  حات 

رأسمالها  مبلغ    ACCOUNTING

مقرها  لعنوان  درهم   100.000

زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  اإلجتماعي 

الدار   20480  -   28 ل   26 رقم   137

توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.

ل حدد مقر التصفية ب حي موالي 

 -   28 ل   26 رقم   137 زنقة  هللا  عبد 

20480 الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  محمد  مرشيد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( 217 تجزئة الزلبير الطابق 

الدارالبيضاء   20200  6 العمارة   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

دجنبر 2019 تحت رقم 725089.

911I

HORICOM

BOUALLIOUI BOIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

BOUALLIOUI BOIS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي شارع 

محمد بن احمد الديغو�ضي رقم 6 

الزيتون - 50000 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26261

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 fabrication des panneaux

 et contreplaqué en bois et

.conséquence

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3243.

912I

COFISCOM

IDNEED
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

IDNEED شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع الجيش امللكي ل زنقة الصنوبر 
رقم 24 سيدي سليمان شراعة - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDNEED

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
انشطة  ل  البرمجة،استشارات 

معلوماتية
مركز التكوين

تقديم خدمات عن بعد في الخارج 
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي ل زنقة الصنوبر 
 - شراعة  سليمان  سيدي   24 رقم 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 VILLARD GEOFFREY السيد 
حصة   PIERRE RENE :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 VILLARD GEOFFREY السيد 
PIERRE RENE عنوانه)ا( تجزئة برج 

لاللوت  63300 بركان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 VILLARD GEOFFREY السيد 
PIERRE RENE عنوانه)ا( تجزئة برج 

لاللوت  63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 403/2021.
913I

jamal ait hommad

ب1لش2)ب)ديبتخ1ب2س21ن
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
بيلشو ب ديستخيبوسيون شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دليرات 
السدرة الخنيشات 16000 

خنيشات املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بيلشو 

ب ديستخيبوسيون.
مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
دليرات   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السدرة الخنيشات 16000 خنيشات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قسيس  رضا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد رضا قسيس عنوانه)ا( حي 
16000 سيدي قاسم  الواد   الرمايل 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد رضا قسيس عنوانه)ا( حي 
16000 سيدي قاسم  الواد   الرمايل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
914I

NJ BUSINESS

 ABDOU CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 ABDOU CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 24 تجزئة 
األناقة الزهور2 طريق ايموزار فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ABDOU CONSTRUCTION ET

.EQUIPEMENT
ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : 24 تجزئة 
األناقة الزهور2 طريق ايموزار فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مباريك  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .
 : مباريك  الرحيم  عبد  السيد 

5000 بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

مباريك  الرحيم  عبد  السيد 
األناقة  تجزئة   24 رقم  عنوانه)ا( 

 30000 فاس  ايموزار  الزهورطريق 

فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

مباريك  الرحيم  عبد  السيد 
األناقة  تجزئة   24 رقم  عنوانه)ا( 

 30000 فاس  ايموزار  الزهورطريق 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3311.

915I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 CHARIF EL IDRISSI
(EQUIPEMENT SARL (AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

  DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA

MAROC

 CHARIF EL IDRISSI

  (EQUIPEMENT SARL (AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 06-

01  زنقة نواكشوط شارع املسيرة 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1303

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

 1.010.000« إلى  درهم«   10.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 229.
916I

HISSABAT CONSEIL

 Wethaq pour les
 investissements

 industriels et les solutions
intelligentes

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE MOHAMED SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA MAROC

 Wethaq pour les
 investissements industriels
 et les solutions intelligentes

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Wethaq pour les investissements
 industriels et les solutions

.intelligentes
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكونات لاللوحات اإللكترلنية.
77 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - البيضاء  الدار  سميحة  محمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد محمد ابراهيم احمد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد خالد محمد ابراهيم احمد 
منوفية   32514 مصر  عنوانه)ا( 

مصر.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد خالد محمد ابراهيم احمد 
منوفية   32514 مصر  عنوانه)ا( 

مصر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
917I

CABINET BADREDDINE

OUM RABII PREFA
إعالن متعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
OUM RABII PREFA »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: جماعة 

الريف زنادة طريق بني مالل - - قلعة 
السراغنة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2255
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املهنية  الضريبة  رقم  حذف  مايلي: 
تقوم  ال  شركتنا  ألن   46626049
املواد  لهي:  املذكورة  املادة  بنشاطات 
العنوان  في  لالتبغ  العامة  الغذائية 
االجتماعي-االقتصادي  القطب   68

الطابق 2 قلعة السراغنة
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الضريبة  في  الشركة  نشاط  توسيع 

القانون  ل   54600079 رقم   املهنية  

نقل   : كالتالي  للشركة  �ضي  االسا 

البضائع للغير

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 07 

يوليوز 2021 تحت رقم 309/2021.

918I

zagora consulting sarl

SOMEMAG

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محمد 

الخامس ، 47900، زاكورة 

املغرب--------------------

SOMEMAG شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني الغربي  - 47900 زاكورة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2587

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 261.

919I

NJ BUSINESS

 CONSEIL ET SAVOIR
AGRICOLE SAISS   C.S.A.S

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 CONSEIL ET SAVOIR AGRICOLE
SAISS   C.S.A.S شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONSEIL ET SAVOIR AGRICOLE

.SAISS   C.S.A.S
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في التسيير
البناء ل األشغال املختلفة.

مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع عبد 
الكريم بنجلون املدينة الجديدة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الطاهر  ايت  املصطفى  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الطاهر  ايت  املصطفى  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
الطاهر  ايت  املصطفى  السيد 
طريق  املامونية  تجزئة   48 عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  ج  م  صفرل 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الطاهر  ايت  املصطفى  السيد 
طريق  املامونية  تجزئة   48 عنوانه)ا( 
صفرل م ج فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3262.
920I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤللية املحدلدة دات 

الشريك الوحيد

 فريكسبست
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤللية املحدلدة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 20470، 
الدار البيضاء املغرب

افريكابات شركة حات املسؤللية 
املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 1 مكتب 3 - 
20450 الدار البيضاء   املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444841
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   21 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 10.000 رأسمالها  مبلغ  افريكابات  

 46 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
شارع الزرقطوني الطابق 1 مكتب 3 - 
20450 الدار البيضاء   املغرب نتيجة 

ل : ظرلف اقتصادية.
ل حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
 -   3 مكتب   1 الطابق  الزرقطوني 

20450 الدار البيضاء   املغرب. 
ل عين:

الصبان  حمزة    محمد  السيد)ة( 
حسين  طه  زنقة   110 عنوانه)ا(  ل 
 20450 غوتيي   9 الشقة   3 الطابق 
)ة(  املغرب كمصفي  البيضاء    الدار 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785708.
921I

NJ BUSINESS

AYENESSE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

AYENESSE شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 75 
زنقة رلما شارع لهران الزهور 1 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYENESSE
التصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعي لتصنيع املالبس
البناء ل األشغال املختلفة.

 75 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة رلما شارع لهران الزهور 1 فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نويورة  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : نويورة  طارق  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نويورة  طارق  السيد 
فاس   2 الزهور  باربادلس  7زنقة 

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نويورة  طارق  السيد 
فاس   2 الزهور  باربادلس  7زنقة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3263.
922I

ALL NEWS.MA

ALL NEWS.MA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALL NEWS.MA
 N 141 BIS MARJANE1

 TRANCHE1 BP: 161 )VN( ،
50000، MEKNES MAROC
ALL NEWS.MA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 141 

مكرر مرجان 1 الشطر 1 - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   03

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEWS.MA

اصدار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالجرائد  لاملجالت  الصحف 

اإللكترلنية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 141 

 50000  -  1 الشطر   1 مرجان  مكرر 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الهاشمي الخياطي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الخياطي  الهاشمي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 141 مرجان 1 الشطر 

1 50000 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الخياطي  الهاشمي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 141 مرجان 1 الشطر 

1 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3274.

923I

MAGIC BTP

MAGIC BTP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MAGIC BTP
 LOT KAMILIA N 2 AIN SEBAA

 CASABLANCA LOT KAMILIA N
 2 AIN SEBAA CASABLANCA،

20590، CASABLANCA MAROC
MAGIC BTP شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
 BD MED لعنوان مقرها اإلجتماعي
 EL BEKALI N 25 LOT JAWHARA
 SIDI MOUMEN CASABLANCA
.20402 CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439853
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   02 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 BD MED EL BEKALI N 25 LOT«
 JAWHARA SIDI MOUMEN
 CASABLANCA 20402
  « إلى   »CASABLANCA MAROC
 LOT KAMALIA N 2 AIN SEBAA -
.»20590 CASABLANCA  MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 774987.
924I

MATCOMPTA SNC

OLYMPIADE CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
OLYMPIADE CAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية 

البركة شارع ايطاليا رقم 9أ - 90000 
طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30601

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بن  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

محجوب 4.850 حصة اجتماعية من 

أصل 485.000 حصة لفائدة  السيد 

الحلمي  الجبلحبيبي  السالم  عبد  )ة( 

بتاريخ 28 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6255.

925I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

CINQ TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CINQ TRAVAUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

تكاديرت القا�ضي تمصلوحت 

تحنالت الحوز - 42302  مراكش  

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CINQ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أل البناء.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تمصلوحت  القا�ضي  تكاديرت 
مراكش     42302  - الحوز  تحنالت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لحسن  موالي  ملغاري  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
لحسن  موالي  ملغاري  السيد 
القا�ضي  تكاديرت  دلار  عنوانه)ا( 
 42302 الحوز  تحنالت  تمصلوحت 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
لحسن  موالي  ملغاري  السيد 
القا�ضي  تكاديرت  دلار  عنوانه)ا( 
 42302 الحوز  تحنالت  تمصلوحت 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125642.

926I

الرل افريك إكسبير

Z & M INVEST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الرل افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة ــ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

Z & M INVEST شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

العمارة رقم 1 تجزئة املنار شارع 

اسفي كيليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Z & M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز : بيع - شراء 

- تجارة - استيراد لتصدير.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  املنار  تجزئة   1 رقم  العمارة 

اسفي كيليز - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زهير  الشعيبي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زهير  الشعيبي  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهير  الشعيبي  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم -.

927I

NJ BUSINESS

RAKI DE TRAVAUX DIVERS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 RAKI DE TRAVAUX DIVERS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 118س 
تجزئة رياض الياسمين طريق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47371
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   27 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الياسمين  رياض  تجزئة  »118س 
 30000  - فاس  الشقف  عين  طريق 
الطابق   107 »رقم  إلى  املغرب«  فاس 
هللا  عبد  موالي  زغار  سويقة  األلل 
فاس    30000  - فاس   الجديد  فاس 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3261.
928I

STE MARIMA COIFFURE ET ESTHETIQUE

 MARIMA COIFFURE ET
ESTHETIQUE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE MARIMA COIFFURE ET
ESTHETIQUE

حي بوشرى إقامة األخيار رقم 
2 مرجان2 ، 50050، مكناس 

MAROC

 MARIMA COIFFURE ET
ESTHETIQUE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي بوشرى 
إقامة األخيار رقم 2 مرجان 2  - 

50050 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28195

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   19 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 MARIMA الوحيد  الشريك  حات 
COIFFURE ET ESTHETIQUE  مبلغ 
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
إقامة  بوشرى  حي  اإلجتماعي  مقرها 
 50050  -   2 مرجان   2 رقم  األخيار 
إنهاء   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
مرجان   2 رقم  األخيار  إقامة  بوشرى 

2  - 50050 مكناس املغرب. 
ل عين:

ل  ماهر  اإلله    عبد  السيد)ة( 
الشقة  استراليا  زنقة   10 عنوانه)ا( 
املغرب  الرباط   16000 املحيط     6

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 2 رقم  األخيار  إقامة  بوشرى  حي   :

مرجان 2 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 194.
929I

FIGENOUV

AL BOUNYANE AL ASSIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
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AL BOUNYANE AL ASSIL شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 109 
راء  النعيم 7 النرجس متجر رقم 1 - 

50070 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUNYANE AL ASSIL
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
االنعاش العقاري 2 - اشغال مختلفة 

لاشغال البناء .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 109 
راء  النعيم 7 النرجس متجر رقم 1 - 

50070 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : العربي  حجيمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بنعيم محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العربي  حجيمي  السيد 
االسماعلية   رياض   1130 رقم 

50050 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  بنعيم  السيد 
النرجس   7 النعيم  راء   109 رقم 

50070 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العربي  حجيمي  السيد 
االسماعلية   رياض   1130 رقم 

50050 مكناس املغرب

عنوانه)ا(  محمد  بنعيم  السيد 
النرجس   7 النعيم  راء   109 رقم 

50070 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 2983.

930I

FIDUGRA

LEADER DIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
86150، اكادير املغرب

LEADER DIS شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 131 
تجزئة الراحة  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34239
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   08
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER DIS
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 131 
العيون   70000  - الراحة   تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بصيري  سوليمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الفيتي عبدالرحمان :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد بصيري سليمان  عنوانه)ا( 
اقامة تازرزيت عمارة ل شقة 103 حي 

املحمدي  80080 اكادير املغرب .
عبدالرحمان  الفيتي  السيد 
رقم  يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

17  80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد بصيري سليمان عنوانه)ا( 
اقامة تازرزيت عمارة ل شقة 103 حي 

املحمدي  80080 اكادير املغرب 
عبدالرحمان  الفيتي  السيد 
رقم  يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا( 

17  80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 10 دجنبر 

2020 تحت رقم 3045/2020.
931I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

فريك2)ت2دغس)تر نس) نتر
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
فريكو تودغا ترانس انتر شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 75 
تجزئة ايت سعسد - 86150 ايت 

ملول املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1953

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
الشريك الوحيد فريكو تودغا ترانس 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ  انتر  
 75 رقم  اإلجتماعي   مقرها  لعنوان 
ايت   86150  - سعسد  ايت  تجزئة 
قدرة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  ملول 
عمل  في  االستمرار  على  الشريك 

الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب  رقم 75 
ايت  ملول  ايت  سعسد  ايت  تجزئة 

ملول 86150 ايت ملول املغرب. 
ل عين:

ل  حماني  عدي   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 75 تجزئة ايت سعسد 
كمصفي  املغرب  ملول  ايت   86150

)ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :  
رقم 75 تجزئة ايت سعسد ايت ملول

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1533.
932I

FADIFISC

IDHMAIDDOU TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقالمة رقم 2 الطابق االلل 

عمارة امزيل ل الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
IDHMAIDDOU TRANS شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج بحي 
اسايس بلوك 03 شارع رقم 04 رقم 
16 تكوين  - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDHMAIDDOU TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الجل الغير.
عنوان املقر االجتماعي : كراج بحي 
04 رقم  03 شارع رقم  بلوك  اسايس 

16 تكوين  - 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حميدل  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بوزكار  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد حميدل : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : بوزكار  هللا  عبد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حميدل  محمد  السيد 
حي اسايس بلوك 03 رقم 16 تيكوين 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  بوزكار  هللا  عبد  السيد 
 10 شقة  ا  بلوك   II استيليا  اقامة 
ايت  انزكان   86000 انزكان  الدشيرة 

ملول املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حميدل  محمد  السيد 
حي اسايس بلوك 03 رقم 16 تيكوين 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100930.
933I

FLASH ECONOMIE

GOURMET FROZEN FOOD
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOURMET FROZEN FOOD
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي 45 زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4 
الدار البيضاء

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري: 
481545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها   بمختصر  االقتضاء 

: GOURMET FROZEN FOOD
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  الخارجة  املجمدة  املنتجات 

الدجاج.
45 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد القادر مفتكر الطابق 2 الشقة 4  

الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز النادي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 248 عنوانه  النادي  عزيز  السيد 
شارع ايميل زلال الطابق 6 الشقة 24 

اقامة املهدي بلفدير الدار البيضاء
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
 248 عنوانه  النادي  عزيز  السيد 
شارع ايميل زلال الطابق 6 الشقة 24 

اقامة املهدي بلفدير  الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020.

934I

FADIFISC

STE EASY FAST TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FADIFISC
شارع املقالمة رقم 2 الطابق االلل 

عمارة امزيل ل الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
STE EASY FAST TRANS شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
ل عنوان مقرها االجتماعي الطابق 

السفلي رقم 33 بلوك 5 حي بحيرات 
المين ايت ملول - 86000 انزكان 

ايت ملول .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تم تحويل  29 شتنبر  املؤرخ في 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات املسؤللية املحدلدة« إلى »شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1490.
935I

FADIFISC

STE MERLE TRANSPORT
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FADIFISC
شارع املقالمة رقم 2 الطابق االلل 

عمارة امزيل ل الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
STE MERLE TRANSPORT شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

ل عنوان مقرها االجتماعي حي 
املسيرة بلوك ال رقم 113 ايت ملول - 

86000 انزكان ايت ملول اكادير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5473

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل  تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
املسؤللية  حات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدلدة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1489.
936I

برهيش عبد الرحيم

LYOBISC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

برهيش عبد الرحيم
22 زنقة عاءشة ام املومنين ، 
20000، الدارالبيضاء املغرب

LYOBISC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LYOBISC
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غرض الشركة بإيجاز : شراء , بيع 
, تسويق لتوزيع البسكويت أل الكعك 

الجاف لاملنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي : 26 محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 20370 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اليوسفي  موحى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اليوسفي  موحى  السيد 
 2 زنقة  ب  بلوك  حمري  مالك  الالد 
 27182 النواصر  105 بوسكورة  رقم 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اليوسفي  موحى  السيد 
 2 زنقة  ب  بلوك  حمري  مالك  الالد 
 27182 النواصر  105 بوسكورة  رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
937I

BUREAU ESSOUFYANI

 SAHARA PRO TRAVAUX
DIVERS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

 SAHARA PRO TRAVAUX
DIVERS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املغرب العربي بلوك F تجزئة 82 
الشطر الثاني رقم 02 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36333

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAHARA PRO TRAVAUX

.DIVERS
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعي - صناعة األقمشة لااللرق 
 - للبضائع  لالدللي  الوطني  النقل   –

النقل العام للركاب..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 82 تجزئة   F بلوك  العربي  املغرب 
 - العيون   02 رقم  الثاني  الشطر 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : ابوزيد   سالك  احمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
ابوزيد   سالك  احمد  السيد 
ابوزيد   فيال  القدس  حي  عنوانه)ا( 

81000 كلميم املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ابوزيد   سالك  احمد  السيد 
ابوزيد   فيال  القدس  حي  عنوانه)ا( 

81000 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1312.
938I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MARACAS KIDS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
MARACAS KIDS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض  اقامة ج ه 5  عمارة رقم 
88 ,محل رقم 14 - 10104 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153415
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARACAS KIDS
غرض الشركة بإيجاز : شراء  لبيع 
مواد رعاية األطفال لاأللعاب لاألزياء 

لاإلكسسوارات لألطفال لالرضع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  عمارة    5 ه  ج  اقامة  الرياض  
الرباط   10104  -  14 رقم  ,محل   88

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خليل زليتني :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
300 حصة    : السيدة كنزة خليل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة الهام خليل :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازليتني  خليل  السيد 
املنصور,اقامة  يعقوب  شارع 
طنجة   90000  6 املسيرة,الرقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  خليل  كنزة  السيدة 
14, اقامة لسيدغ .  14 ,عمارة  الرقم 

12000 تمارة املغرب.
عنوانه)ا(  خليل  الهام  السيدة 
الزرقاء  الجوهرة  بالية,مجمع  طنجة 
 15 الرقم   2 ب,الطابق  عمارة   01

90000 طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازليتني  خليل  السيد 
املنصور,اقامة  يعقوب  شارع 
طنجة   90000  6 املسيرة,الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 116025.
939I

FIDUEXPRESS SARL

ZENITH FONDERIE
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC
ZENITH FONDERIE شركة 

املساهمة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي محمد الباعمراني عين السبع  
- 20250 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.170839
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  تحويل    2018 نونبر   30 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الباعمراني  محمد  موالي  »شارع 
عين السبع  - 20250 الدار البيضاء 
تقاطع  الصناعي  »الحي  إلى  املغرب« 
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الرقم  السعديين  لشارع  االدارسة 
15007 - 26202 برشيد  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 11506.
940I

SAGEST

SAFIDEL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
SAFIDEL شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
75 تجزئة رياض الياسمين طريق 
عين شقف  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFIDEL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالعطور  التجميل  مستحضرات 
االستراد   - لالتقسيط  بالجملة 
 - التجميل  مستحضرات  لالتوريد 

اشغال حرة مختلفة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 75 تجزئة رياض الياسمين طريق 

عين شقف  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : الهندير   عادل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهندير  عادل  السيد 
الداخلة   حي  التجاري  املركز   144

80000 اكادير  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهندير  عادل  السيد 
الداخلة   حي  التجاري  املركز   144

80000 اكادير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3274.

941I

fidomek

DOMAINES NAJI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
DOMAINES NAJI شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
الكور الحاجب  مكناس 50000 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24223

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ناجي  حكيم  )ة(   السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.054
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  حمزة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.054

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

سمير ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  سمير  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   4.108

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.
ناجي  ربيع  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.054

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

عصام  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   2.054 ناجي 

السيد  لفائدة   حصة   27.000 أصل 

)ة( كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

تفويت السيد )ة( بدر ناجي 2.054 

 27.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ناجي  )ة( كريم  السيد  لفائدة   حصة 

بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.054

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.054

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

تفويت السيد )ة( فاطمة محسن 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.689

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  سهام  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.027

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  جميلة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.027

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  لبنى  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.027

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.

ناجي  غزالن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.027
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.
ناجي  حكيمة   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.027
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.
ضهري  عزيزة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.690
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   27.000

كريم ناجي بتاريخ 21 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3285.
942I

secotrages snc

KHALID TARIK NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

KHALID TARIK NEGOCE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 درب 
سالم بلمعطي الزيتون  - 50000 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46115

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  حل 
مبلغ    KHALID TARIK NEGOCE
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
سالم  درب   12 اإلجتماعي  مقرها 
مكناس   50000  - الزيتون   بلمعطي 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

االهداف املسطرة للشركة.
ل حدد مقر التصفية ب 12 درب 
 50000  - الزيتون   بلمعطي  سالم 

مكناس املغرب. 



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية)9)5   

ل عين:

بوشناني  ايت  طارق   السيد)ة( 

شقة  برلطان  عمارة  عنوانه)ا(  ل 

مكناس   50000 ج   م  نهرل  شارع   8

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الزيتون  بلمعطي  سالم  درب   12  :

مكناس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 226.

943I

SAGEST

LED BARRA CHINO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

LED BARRA CHINO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

6 حي اللة سكينة زلاغة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARRA CHINO

غرض الشركة بإيجاز : االشهار  - 

اشغال حرة مختلفة .

عنوان املقر االجتماعي : 2 زنقة 6 
حي اللة سكينة زلاغة - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز فريط  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : معطفي  فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فريط   عزيز  السيد 
العليا   زلاغة  حي  ا  بلوك   154 الرقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  معطفي  فوزية  السيدة 
136 مكرر بلوك الف حي كريو زلاغة  

30000 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  معطفي  فوزية  السيدة 
136 مكرر بلوك الف حي كريو زلاغة  

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3273.
944I

COMICONE

WINET
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
WINET شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : البستان 
عمارة 4 س، متجر ف 4، ليسالن  - 

50080 مكناس  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41939

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   31 في  املؤرخ 

املسؤللية  حات  شركة   WINET
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
 ،4 ف  متجر  س،   4 عمارة  البستان 
املغرب  مكناس    50080  - ليسالن  
نشاطها  عن  الشركة  لتوقف  نتيجة 
حلها  لاعالن   ،2016 مند  التجاري 

املسبق مند 31/03/2021.
ل عين:

السيد)ة( محمد   البلغيتي العلوي 
 45 رقم  العصري  الحي  عنوانه)ا(  ل 
املغرب  مكناس   50080 ليسالن  

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
البستان  لفي   2021 ماي   31 بتاريخ 
4، ليسالن  -  4 س، متجر ف  عمارة 

50080 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 224.
945I

MARCHICA CONSEIL

TAZAGHINE CASH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

TAZAGHINE CASH شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

اجرايا، تزغين، الدريوش  - 62250 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAZAGHINE CASH
لكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األجنبي  لالصرف  األموال  تحويل 

لإدارة لسائل الدفع..
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62250  - الدريوش   تزغين،  اجرايا، 

الدريوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : حما�ضي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   حما�ضي  محمد  السيد 
الدريوش   62250 الدريوش   تزغين، 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   حما�ضي  محمد  السيد 
الدريوش   62250 الدريوش   تزغين، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 80.
946I

domo sports afrique

STJK TRANSPORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

domo sports afrique
 rue normandie angle ibn 91
 mounir 2ème étage maarif

 casablanca ، 20300، casablanca
maroc

STJK TRANSPORT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 LOT لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ACHARAF 2 GH 9 IMM 6 APT
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 2 EL OULFA  CASABLANCA
20300 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STJK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 
محليا لدلليا في مركبات ال يقل لزنها 

عن أل يسالي 15 طن.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 شقة   6 عمارة   9 م  س   2 الشرف 

األلفة الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد سعيد طلبي عنوانه)ا( رقم 
أسماء  اللة  شارع   09 مجموعة   75

سيدي مومن الجديد
عنوانه)ا(  قديري    كريم  السيد 

كوملالن ج ب 1813 170 هوالندا .
التائب  عنوانه)ا(  السيدة   سارة 
 6 عمارة   9 م  س   2 الشرف  تجزئة 

شقة 2 األلفة الدار البيضاء
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التائب  سارة  السيدة 
 6 عمارة   9 م  س   2 الشرف  تجزئة 

شقة 2 األلفة الدار البيضاء
عنوانه)ا(  قديري    كريم  السيد 

كوملالن ج ب 1813 170 هوالندا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
947I

MARCHICA CONSEIL

 HAMMACHI 27 RENT A
CAR

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 62000، الناظور 

املغرب

  HAMMACHI 07 RENT A CAR

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

اجرايا، تزغين، الدريوش  - 62250 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAMMACHI 07 RENT A CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62250  - الدريوش   تزغين،  اجرايا، 

الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حما�ضي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   حما�ضي  محمد  السيد 
الدريوش   62250 الدريوش   تزغين، 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حما�ضي  عباس  السيد 
الدريوش   تزغين،   ، لعمرل  ايت  دلار 

62250 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 79.
948I

FAD CONSULTING

بريك2فل1كس
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

بريكوفليكس »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: الحي 
الصناعي عوكاشا، الرقم 2 عين 

السبع الدار البيضاء - 20580 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.329753
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1000 سارة  امزين  السيدة  تفويت 
حصة إجتماعية لفائدة السيد امزين 
موزعة  أحمد  امزين  لالسيد  سعيد 
إجتماعية  حصة    900  * كاآلتي:  
  100  * سعيد  امزين  السيد  لفائدة 
السيد  لفائدة  إجتماعية  حصة 

امزين أحمد
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
امزين  السيدة  إستقالة  مايلي: 
للشركة  كمسيرة  مهامها  من  سارة 
 ، أحمد  امزين  السيد  تعيين  ل 

بتاريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  04/10/1992،الحامل 

 BJ 410002 عدد  الوطنية  التعريف 

 ، الحدائق  ممر   36 ب:  لالساكن 

البيضاء،كمسير  الدار  السبع،  عين 

للشركة لملدة غير محددة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

حات  شركة  إلى  لحيد  شريك  من 

املسؤللية املحدلدة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال  في  الشركاء  مساهمات 

 : امزين  سعيد  السيد   *  : الشركة 

امزين  أحمد  السيد   * درهم   90000

 100000  : املجموع  درهم   10000  :

درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

في مبلغ  مايلي: حدد رأسمال الشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

الحصة  قيمة  إجتماعية  حصة 

الواحدة 100 درهم ، محررة لموزعة 

 * اآلتية:   للنسب  لفقا  الشركاء  بين 

حصة   900  : امزين  سعيد  السيد 

حصة   900  : امزين  أحمد  السيد   *

املجموع :1000  حصة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

أحمد  امزين  السيد  تعيين  مايلي: 

بتاريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي   ،

لبطاقة  04/10/1992،الحامل 

 BJ 410002 عدد  الوطنية  التعريف 

 ، الحدائق  ممر   36 ب:  لالساكن 

البيضاء،كمسير  الدار  السبع،  عين 

للشركة لملدة غير محددة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785850.

949I
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MARCHICA CONSEIL

RIF FAMILLY SERVICES
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

RIF FAMILLY SERVICES  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
الغربي 02، الدريوش  . - 62253 

الدريوش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FAMILLY SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 1. تشغيل 
لالصباغة  الشحوم  لإزالة  الغسيل 

لالكي.
2.محلبة.

3. إدارة اإليجارات..
عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
 62253  -  . الدريوش    ،02 الغربي 

الدريوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الوكيلي   الهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الوكيلي   الهام  السيدة 
 ،02 الغربي  االمل  حي  ب  الساكنة 

الدريوش   62253 الدريوش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   الوكيلي   الهام  السيدة 
 ،02 الغربي  االمل  حي  ب  الساكنة 

الدريوش   62253 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 81.
950I

fidexpertise

ID SALEM SERVICE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 
، 20000، الدارالبيضاء. املغرب

ID SALEM SERVICE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 10 
املعاريف الدارالبيضاء - 20330 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ID  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALEM SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 

بناء بالجملة 

تاجر لوازم مكتب بالجملة 

مقالل أعمال أل إنشاءات متنوعة.

13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 10 رقم  الخامس  الطابق  القصر 

 20330  - الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد اد سالم ابراهيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

نقدية   : ابراهيم  سالم  اد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اد سالم ابراهيم عنوانه)ا( 

 20330 الحوز  ليركان  العزيب  دلار 

الحوز املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد اد سالم ابراهيم عنوانه)ا( 

 20330 الحوز  ليركان  العزيب  دلار 

الحوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

951I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

HITARA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

HITARA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني  شقة 20 الطابق 

7 اقامة الورلد  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.463093

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    HITARA
 59 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
شارع الزرقطوني  شقة 20 الطابق 7 
اقامة الورلد  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : عدم اتفاق الشركاء.

ل حدد مقر التصفية ب 59 شارع 
الزرقطوني  شقة 20 الطابق 7 اقامة 
البيضاء  الدار   20000  - الورلد  

املغرب. 
ل عين:

ل  خمليش  الحسين    السيد)ة( 
 3 رقم   3 سليمة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 11000 القنبطرة  طريق   3 العمارة 

سال املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785824.
952I

CABINET BADREDDINE

OUM RABII VIVA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
OUM RABII VIVA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي 68 القطب 

االقتصادي االجتماعي  - * قلعة 
السراغنة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.601
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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نقل البضائع للغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 17 
يوليوز 2021 تحت رقم 308/2021.
953I

AM CONSULTING

SILAMO S.A.R.L
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
SILAMO S.A.R.L شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 26، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األلل، - 20490 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.427.779
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحمان  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من  آيت حدل 
)ة(  السيد  لفائدة   500 حصة  أصل 
 07 بتاريخ  األطرش  الرحمان  عبد 

يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785.937.
954I

FOUZMEDIA

AGRICOLE BOUASSIRIA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AGRICOLE BOUASSIRIA شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE BOUASSIRIA

في  : مقالل  بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

مقالل في اشغال البناء لاالشغال 

املختلفة.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

بوعسرية  عبدالعالي  السيد 

الالد  عمران  الالد  دلار  عنوانه)ا( 

 14000 السفلية  عامر  بورحمة 

القنيطرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بوعسرية  عبدالعالي  السيد 

الالد  عمران  الالد  دلار  عنوانه)ا( 

 14000 السفلية  عامر  بورحمة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم املغرب.

955I

FOUZMEDIA

 TRIWORKS MAROC SARL
AU

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 TRIWORKS MAROC SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 6 إقامة 

الحسن الثاني شارع الحسن الثاني 
املكتب رقم 32 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   10
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRIWORKS MAROC SARL AU
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة لاشغال البناء
كراء االليات .

إقامة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الحسن  شارع  الثاني  الحسن 
القنيطرة   14000  -  32 رقم  املكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

العلو�ضي عنوانه)ا(  السيد محمد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

العلو�ضي عنوانه)ا(  السيد محمد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 
رقم -.

956I

إئتمانية أڨونير ألنتربريز

 DIANE CONSTRUCTION

(COMPANY (DCC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

إئتمانية أڨونير ألنتربريز

21٤، محج الحسن الثاني تيسير 1 ، 

0، برشيد املغرب

 DIANE CONSTRUCTION

COMPANY (DCC( شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية طابق  3 شقة رقم - 5 - 

20120 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509671

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIANE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 CONSTRUCTION COMPANY

.((DCC
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انجاز   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  في  العقاري  التطوير  عمليات 
التقسيم  عمليات  في  أشكالها، 
أي  لبيع  أل  بذاتها  الخاصة  لالتشييد 
األنشطة  أل  للسكن  مخصص  مبنى 

التجارية أل الصناعية.
• شراء لبيع املواد املنقولة.

أل  املتنوعة  األعمال  مقالل   •
البناء.

لمواد  منتجات  جميع  تسويق   •
البناء..

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  5  - رقم  شقة   3 طابق   الحرية 

20120 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : الحارتي   أميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : أبوعنان    محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة أميمة الحارتي  عنوانه)ا( 
برشيد    26100 ح  ح  ألف  بلوك   32

املغرب.
السيد محمد أبوعنان   عنوانه)ا( 
برشيد   26100 ح  ح  أله  151بلوك 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة أميمة الحارتي  عنوانه)ا( 
برشيد   26100 ح  ح  ألف  بلوك   32

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 24971.
957I

fidexpertise

 MAMAPIKA PASTICCIO
HOUSE  SIGLE:MPH

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 
، 20000، الدارالبيضاء. املغرب

  MAMAPIKA PASTICCIO HOUSE
SIGLE:MPH شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس رقم 10 
املعاريف الدارالبيضاء - 20330 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
  MAMAPIKA PASTICCIO HOUSE

.SIGLE:MPH
أل  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لاالستغالل  لالستيراد  فاعل  لسيط 

لالتصدير لالتجارة
املنتجات  لتوزيع  استيراد   

الغذائية
غذائية  لخدمات  مطاعم  مشغل 

متنقلة.
13 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 10 رقم  الخامس  الطابق  القصر 
 20330  - الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الركراكي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
نقدية   : الركراكي  عادل  السيد 

بقيمة 100 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الركراكي  عادل  السيد 
كوتيي  السكتاني  حسن  محج   70

20330 البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الركراكي  عادل  السيد 
كوتيي  السكتاني  حسن  محج   70

20330 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
958I

الرل افريك إكسبير

LAHBOUB INVEST
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الرل افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة ــ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
LAHBOUB INVEST شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي للعمارة رقم 2 تجزئة املنار 
شارع اسفي كيليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHBOUB INVEST

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صالون التجميل لالشعر التجميلي.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنار  تجزئة   2 رقم  للعمارة  السفلي 
مراكش   40000  - كيليز  اسفي  شارع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املهدي  لهبوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املهدي  لهبوب  السيد 
رقم  هللا  معطى  تجزئة  أسكجور 

1178 40000 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املهدي  لهبوب  السيد 
رقم  هللا  معطى  تجزئة  أسكجور 

1178 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم -.

959I

CREATIVE BUILDERS SOLUTIONS

 CREATIVE BUILDERS
SOLUTIONS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CREATIVE BUILDERS
SOLUTIONS

46 شارع الزرقطوني طابق 5 
رقم 17 الدارالبيضاء ، 20140، 

الدارالبيضاء املغرب
 CREATIVE BUILDERS

SOLUTIONS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 

شارع الزرقطوني طابق 5 رقم 17 
الدارالبيضاء - 20140 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CREATIVE BUILDERS  :

.SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز : إنشاءات ل 

بناء ل أشغال متنوعة.

 46  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 17 رقم   5 طابق  الزرقطوني  شارع 

20140 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لاعراب  لطفي  السيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لاعراب  لطفي  السيد 

 4 الشقة  26أ  عمارة  سيتي  غولف 

بوسكورة   27182 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لاعراب  لطفي  السيد 

 4 الشقة  26أ  عمارة  سيتي  غولف 

بوسكورة   27182 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

960I

fidomek

SOCIETE DOMAINES NAJI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لفاة شريك

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
  SOCIETE DOMAINES NAJI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
الكور الحاجب مكناس 50000 

مكناس املغرب.
لفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24223

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
اإلعالم  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 
توزيع  ل  ناجي  علي  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2017 مارس   06 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 2.054   ، ناجي   حكيم  السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   سمير   السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   حمزة  السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   ربيع  السيد)ة( 
حصة .

  ، ناجي   عصام  محمد  السيد)ة( 
2.054 حصة .

 2.054   ، ناجي   بدر  السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   كريم  السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   كمال  السيد)ة( 
حصة .

 2.054   ، ناجي   محمد  السيد)ة( 
حصة .

 1.027   ، ناجي   سهام  السيد)ة( 
حصة .

 1.027   ، ناجي   جميلة  السيد)ة( 

حصة .

 1.027   ، ناجي   لبنى  السيد)ة( 

حصة .

 1.027   ، ناجي   غزالن  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( حكيمة ناجي  ،  1.027 

حصة .

  ، محسن   فاطمة  السيد)ة( 

1.689 حصة .

السيد)ة( عزيزة ضهري  ،  1.690 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3285.

961I

COMPTE A JOUR

EL CHOLLO TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

EL CHOLLO TRANS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي شارع 
املسيرة بني انصار - 62000 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21851

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

التصدير لاالستيراد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 يونيو 

2021 تحت رقم 1771.

962I

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز موثق

BATHOME
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

مكتب االستاح زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستردام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
BATHOME »شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي:  الدار 
البيضاء 203 شارع عبد املومن 
مكتب 22 مدخل ب - -  الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.262255
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي 2021
األسا�ضي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ ثالثة 
 (3.600.000( ماليين ل ستمائة ألف 
العينية  الحصة  طريق  عن  درهم، 
خليل  السيد  طرف  من  املقدمة 
موضوع  العقار  في  املتمثلة  الزليري، 

الرسم العقاري عدد 15/54.448
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785610.

963I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

WAFDI SAKANE)-)لفدي)
سكن

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
WAFDI SAKANE - لفدي سكن 

شركة حات املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي 77 ـ زنقة 
محمد سميحة، الطابق الثامن - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAFDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

SAKANE - لفدي سكن.
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري 
أل  العارية  بيع األرا�ضي  إقتناء ل   -

املجهزة..
عنوان املقر االجتماعي : 77 ـ زنقة 
 - الثامن  الطابق  سميحة،  محمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الوفدي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الجوالي  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الوفدي  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( إقامة املنار عمارة أ الشقة 
الدار   20580 السبع  عين   225

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الجوالي  سميرة  السيدة 
الكبير   3 درب للد �ضي عبد  زنقة   28

24100 أزمور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الوفدي  بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( إقامة املنار عمارة أ الشقة 
الدار   20580 السبع  عين   225

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783956.
964I

fidomek

SOCIETE DOMAINES NAJI
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
   SOCIETE DOMAINES NAJI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
الكور الحاجب - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24223

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 
ناجي  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

كريم كمسير لحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3285.
965I

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

 CENTRE AGRICOLE
 INDUSTRIEL ET ARTISANAL

SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D
 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES
 rue tafraouat app 2 hassan 4

 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc

 CENTRE AGRICOLE

 INDUSTRIEL ET ARTISANAL

SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

 4RUE DE  لعنوان مقرها اإلجتماعي

 TAFRAOUT N°2 RDC   HASSAN

RABAT 10020 RABAT MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

152819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   18

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE AGRICOLE  :

 INDUSTRIEL ET ARTISANAL

.SARL

ل  ادارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

استغالل املزارع ل التجارة اإللكترلنية 

املجال  لالتصديرفي  االستيراد  ل 

الفالحي.

 4RUE   : االجتماعي  املقر  عنوان 

   DE TAFRAOUT N°2 RDC

 HASSAN RABAT 10020 RABAT

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 550   : سويكن  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 55.000 درهم للحصة .

 JEAN MARIE EMILE السيد 

GUIOT :  450 حصة بقيمة 45.000 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 JEAN MARIE EMILE السيد 

 RUE DI عنوانه)ا(    GUIOT

 RIQUAU   1040 ETTERBEEK

.BELGIQUE

السيدة فاطمة سويكن عنوانه)ا( 

 FAUBOURG DE MONS 8 A 1400

.1400 NIVELLES BELGIQUE

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة سويكن عنوانه)ا( 

 FAUBOURG DE MONS 8 A 1400

1400 NIVELLES BELGIQUE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم -.

966I

KAMAR BENOUNA

  ASSURANCE LA SECURITE

ش)م)م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ASSURANCE LA SECURITE  ش م 

م  »شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 39 شارع 

بئر انزران - 20520 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41087

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

كمسيير  بنونة  ياسين  السيد  تعيين 

الجنسية مغربية  املزداد في 22 مارس 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل   1979

 BE727401

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 



 5(99 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785590.

967I

LA VIE FISCALE

 GHOFRAN AGRICOLE
IRRIGATION ORIENTAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

 GHOFRAN AGRICOLE

IRRIGATION ORIENTAL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس  عمارة قادة الطابق 

الثاني رقم 06 - 60000 لجدة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GHOFRAN AGRICOLE  :

.IRRIGATION ORIENTAL

تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االرا�ضي الفالحية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  قادة  الخامس  عمارة  محمد 

الثاني رقم 06 - 60000 لجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبداللطيف  بوفلجات  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   500   : ايمن  سعد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عبداللطيف  بوفلجات  السيد 

 25 س8  زنقة  النور  حي  عنوانه)ا( 

60000 لجدة املغرب.

عنوانه)ا(  ايمن  سعد  السيد 

رقم  موهوب  تجزئة  العونية  طريق 

353 60000 لجدة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عبداللطيف  بوفلجات  السيد 

 25 س8  زنقة  النور  حي  عنوانه)ا( 

60000 لجدة املغرب

عنوانه)ا(  ايمن  سعد  السيد 

رقم  موهوب  تجزئة  العونية  طريق 

353 60000 لجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2297.

968I

JAZ FACILITIES

 NASSER TEXTILE  S.A.R.L

AU
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAZ FACILITIES

 Avenue Mohamed Abdou N°

 11, Nador ، 62000، Nador

Maroc

 NASSER TEXTILE  S.A.R.L AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 Rue لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Abdelkhalek Torres N° 21,

Nador - 62000 Nador Maroc

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASSER TEXTILE  S.A.R.L AU

 Couturier : غرض الشركة بإيجاز

.à façon

 Rue  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Abdelkhalek Torres N° 21,

.Nador - 62000 Nador Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 NASSER  ECH السيد  

حصة   CHEMMAKH :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 NASSER  ECH السيد  

 Douar عنوانه)ا(   CHEMMAKH

 Ar Rja Fellah Bouareg Nador

.62000 Nador Maroc

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 NASSER  ECH السيد  

 Douar عنوانه)ا(   CHEMMAKH

 Ar Rja Fellah Bouareg Nador

62000 Nador Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يونيو 

2021 تحت رقم 1571.

969I

M.A.I GROUPE SERVICE

 CAMOMILLE
MANAGEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
 CAMOMILLE MANAGEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمام علي رقم 45 املدخل مكتب 
رقم 2 - 14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAMOMILLE MANAGEMENT
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مكتب االرشادات من اجل بيع ل كراء 

العقارات
ل  الفالحي  التسيير  في  مقالل 

التجاري ل الصناعي 
التجارة بصفة عامة .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االمام علي رقم 45 املدخل مكتب رقم 

2 - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العاللي فؤاد :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : فوزية   لحيطي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية5322   

عنوانه)ا(  فؤاد  العاللي  السيد 
 07 الخامس شقة  402 شارع محمد 

14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  فوزية   لحيطي  السيدة 
 07 الخامس شقة  402 شارع محمد 

14000 القنيطرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املصطفى  بنعبود  السيد 
الحنصالي  محمد  زنقة   22 عنوانه)ا( 
عمارة ب الشقة 6 14000 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84993.

970I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شرك0)  بسوح)ضمسن
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة السايح ضمان شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 327 - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
0000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: شركة  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

السايح ضمان.
تحويل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال
* استخالص الفواتير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62000  -  327 رقم  امللكي  الجيش 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة السايح سميحة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة السايح سميحة عنوانه)ا( 
ميمون  الالد  طريق  اصبانا  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة السايح سميحة عنوانه)ا( 
ميمون  الالد  طريق  اصبانا  حي 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1773.

971I

CENTRE D’AFFAIRE AL HIBA

ASKOTEL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE AL HIBA
10 زنقة الحرية الطابق الثالث 
الشقة رقم 5 الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

ASKOTEL شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 

الدار البيضاء املغرب - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASKOTEL

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال  الكهربائية  الطاقة  محطات 

الهاتفية 

2(مختلف أشغال البناء لتوصيل 

األسالك الهاتفية.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 5 الشقة رقم  الثالث  الطابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خالد  أسكور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  أسكور  السيد 

 20650 املحمدية  الوحدة  حي   163

املحمدية املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  أسكور  السيد 

 20650 املحمدية  الوحدة  حي   163

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

972I

STE ZIZOU BENZ TRANSPORT

ste zizou benz transport
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZOU BENZ TRANSPORT
 373BIS LOT ZITOUNA KM6

 VN MEKNES ، 50030، MEKNES
MAROC

ste zizou benz transport شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 373 
 lotissement zitouna km 6

 meknes Meknès 50000 Meknes
maroc

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53721

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.zizou benz transport
 transport : غرض الشركة بإيجاز

.de marchandise pour autrui
 373  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 lotissement zitouna km 6
 meknes Meknès 50000 Meknes

.maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 BENZZINE MUSTAPHA السيد
 LOT ZITOUNA  373 عنوانه)ا( 

.KM6 50000 MEKNES MAROC
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

 BENZZINE MUSTAPHA السيد
 LOT ZITOUNA  373 عنوانه)ا( 

KM6  MEKNES 50000 MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3230.

973I

mohammed boumzebra

EL HANSALI CASH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
EL HANSALI CASH شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

تجزئة التقدم زنقة بني عمير البراديا 
- 23200 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANSALI CASH
لسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة التقدم زنقة بني عمير البراديا - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد الحنصالي بوهادي :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

بوهادي  الحنصالي  السيد 
الفقيه بن   23200 البراديا  عنوانه)ا( 

صالح املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
بوهادي  الحنصالي  السيد 
الفقيه بن   23200 البراديا  عنوانه)ا( 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   06 بتاريخ 

.197/2021
974I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

AZIZI HOME DECORATION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

لجدة، 60000، لجدة املغرب
  AZIZI HOME DECORATION

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي رقم 109 
طريق عين بني مطهر تجزئة عزيزي 

لشركاؤه  - 60000 لجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31133

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
الطباعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2435.
975I

خدمة تايمة

خدم0)تسوم0
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خدمة تايمة
دلار ايت حيدة جماعة الكفيفات 

الالد تايمة تارلدانت ، 83000، 
تارلدانت املغرب

خدمة تايمة شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

ايت حيدة جماعة الكفيفات الالد 
تايمة تارلدانت تارلدانت 83000 

تارلدانت املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : خدمة 

تايمة.
غرض الشركة بإيجاز :     االستيراد 

ل التصدير ل التجارة العامة.
دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الالد  الكفيفات  جماعة  حيدة  ايت 
 83000 تارلدانت  تارلدانت  تايمة 

تارلدانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة خدمة تايمة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الشركة خدمة تايمة : 100 بقيمة 

100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

االعتيق   عبدالصادق  السيد 
جماعة  حيدة  ايت  دلار  عنوانه)ا( 
تارلدانت  تايمة  الالد  الكفيفات 

83000 تارلدانت املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
االعتيق   عبدالصادق  السيد 
جماعة  حيدة  ايت  دلار  عنوانه)ا( 
تارلدانت  تايمة  الالد  الكفيفات 

83000 تارلدانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بتارلدانت   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 664.
976I

CABINET LA PALMERAIE

A TWO SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CABINET LA PALMERAIE
 DROUA ، 26200، DEROUA

MAROC
A TWO SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق 2  شقة 6 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
509935

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TWO SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لاإلكسسوارات  الجاهزة  املالبس 

التقليدية.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 -  6 شقة    2 الطابق  الزرقطوني، 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة حنان برادة كوزي :  500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الجوطي  الطاهري  غيثة  السيدة 
 100 بقيمة  حصة   500   : حسني 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
كوزي  برادة  حنان  السيدة 
الخضراء،  املسيرة  شارع  عنوانه)ا( 
زالية زنقة 4 غشت، الطابق 2  شقة 
الدارالبيضاء   20330 املعاريف   22

املغرب.
الجوطي  الطاهري  غيثة  السيدة 
اسني  زنقة   18 عنوانه)ا(  حسني 
 20203 السالم  حي  فوزية  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
كوزي  برادة  حنان  السيدة 
الخضراء،  املسيرة  شارع  عنوانه)ا( 
زالية زنقة 4 غشت، الطابق 2  شقة 
الدارالبيضاء   20330 املعاريف   22

املغرب
الجوطي  الطاهري  غيثة  السيدة 
اسني  زنقة   18 عنوانه)ا(  حسني 
 20203 السالم  حي  فوزية  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785888.
977I

BRAHIM essardi

 STE AGRO ZAYANE(
TOWER  (AZT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

Bmi
 Centre aguelmous Khenifra،

54052، Aguelmous Maroc
  STE AGRO ZAYANE TOWER(

AZT) شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق ابن زياد حي السالم اجلموس  
خنيفرة 54052 اجلموس اقليم 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE(  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO ZAYANE TOWER  (AZT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DES PRODUIT
 ,SERVICE ,MATERIEL MSE ET

.EQUIPEMENT AGRICOL
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اجلموس   السالم  حي  زياد  ابن  طارق 
اقليم  اجلموس   54052 خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : محمد  الصافي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الصافي احمد :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : محمد  اشباني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  الصافي  السيد 
اكلموس   54052 خنيفرة  اكلموس 

املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  الصافي  السيد 
اكلموس    54052 خنيفرة  اكلموس 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  اشباني  السيد 
اكلموس   54052 خنيفرة  اكلموس 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  الصافي  السيد 
اكلموس   54052 خنيفرة  اكلموس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 266.

978I

CCJF

 CABINET D’EXPERTISE DU
SAHARA

إعالن متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 CABINET D’EXPERTISE DU
SAHARA »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

جبال توردين ك عمارة 13 الطابق 2 
املسيرة 1 - - الداخلة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9055
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مسيرا  افريحة  التباري  السيد  تعيين 

تانيا للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون السا�ضي للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير تان للشركة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  الدهب   بوادي  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 571/2021.

979I

KAMAR BENOUNA

VHP ASSIST)ش)م)م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

VHP ASSIST ش م م  »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي: 2 ملتقى 

شارع بوردل ل زنقة بوعرفة  اقامة 

الحمد الطابق االلل  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.395633

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مقدمي  الرحمان  عبد  السيد  مايلي: 

باعوا  الدين  جمال  ايمان  السيدة  ل 

 GO  « الشركة  الى  حصة   7.000

EXPANSION3

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يونيو   23 في  املؤرخ  العام  الجمع 

املوافقة على  2021 قرر املصادقة ل 

بيع 7.000 حصة اجتماعية 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ملبير  سدريك  السيد  كمسيير  تعيين 

الجنسية فرنسية حامل لجواز السفر 

17FD58229 رقم

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القوانين 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785589.

980I
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CONSEILS EVERNAGE

S.L CONSTRUCTION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

S.L CONSTRUCTION  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تا 

منصورت  شطر 8  د/291 حربيل 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116637

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSTRUCTION
أل  : أعمال  بإيجاز  غرض الشركة 

تشييد متنوعة
تا   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حربيل  د/291    8 شطر  منصورت  

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
سليمان  جيرمي  ليبكا  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : سليمان  جيرمي  ليبكا  السيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

سليمان  جيرمي  ليبكا  السيد 
التعالني  الربع  مجمع  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  45 رقم  بومسمار 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
سليمان  جيرمي  ليبكا  السيد 
التعالني  الربع  مجمع  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  45 رقم  بومسمار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم .

981I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ANENSA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

ANENSA شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
الحساني السكني شارع عدنان 42. 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANENSA
ل  بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
أل  الطازجة  البحرية  املأكوالت  شراء  

املجمدة في املغرب أل في الخارج.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 .42 عدنان  شارع  السكني  الحساني 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 JOSE LUIS FONSECA السيد 

 100 GUERRA :  500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

  AHMED BENAYAD  : السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 JOSE LUIS FONSECA السيد 

 ESPAGNE عنوانه)ا(   GUERRA

28001 مدريذ اسبانيا.

  AHMED BENAYAD السيد 

 C/ MADRID 46 2D عنوانه)ا( 

 VITORIA ESPAGNE. 28001

مدريذ اسبانيا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

  AHMED BENAYAD السيد 

 C/ MADRID 46 2D عنوانه)ا( 

 VITORIA ESPAGNE. 28001

مدريذ اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244227.

982I

MAGIC BTP

MAGIC BTP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MAGIC BTP

 LOT KAMILIA N 2 AIN SEBAA

 CASABLANCA LOT KAMILIA N

 2 AIN SEBAA CASABLANCA،

20590، CASABLANCA MAROC

MAGIC BTP شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد البقالي رقم 25 تجزئة جوهرة 
سيدي مومن عين السبع - 20402 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.439853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 774987.
983I

PARTAGE CONSULTING

MARIADINA
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

MARIADINA »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
 ZRAIB :لعنوان مقرها االجتماعي
 SIDI MBAREK BP 1157 ZRAIB
 SIDI MBAREK BP 1157 83000

تارلدانت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3977

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

املوظفين  جميع  لفصل  تعيين   •
صالحياتهم  لتحديد  لالوكالء 

لمكافآتهم.
املعاهدات  جميع  في  الدخول   •
جميع  على  لالحصول  لالعقود 

التأمين.
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املصرفي  الحساب  على  التوقيع   •
جميع  لإجراء  الشركة  باسم  املحدد 
لاالئتمان  لالسحب  اإليداع  عمليات 

لالخصم لالتحويل هناك ؛
جميع  أمام  الشركة  تمثيل   •
لاملؤسسات  العامة  اإلدارات 
في  أيًضا  الشركة  تمثيل  الخاصة. 
هيئات جميع الشركات األخرى حيث 
أل  مديًرا  أل  مساهًما  أل  ا 

ً
شريك تكون 

مديًرا ؛
السيد  منح   ، عام  لبشكل   •
 Xavier Norbert Gabriel Louis
على   ، العامة  الصالحيات   GIRAUD
سبيل املثال ال الحصر في حالة معينة 
، لتنفيذ جميع أعمال اإلدارة اليومية 
لاإلدارة النشطة أل السلبية لشركتنا 
 MARIADINA« باسم  املعرلفة 
في  هو  بما  لالقيام  أعاله   »SARL
مصلحة الشركة لفًقا لطبيعة العمل 

لاستخدام التجارة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للسيد  الصالحيات  هذه  منح  تم 
 Xavier Norbert Gabriel Louis

GIRAUD ، حتى إشعار آخر
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين متصرف في الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1022.
984I

PARTAGE CONSULTING

GARDEN LODGE & SPA
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

GARDEN LODGE & SPA  »شركة 
حات املسؤللية املحدلدة«

 ZRAIB :لعنوان مقرها االجتماعي
 SIDI MBAREK BP 1157 ZRAIB
 SIDI MBAREK BP 1157 83000

تارلدانت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3973

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوظفين  جميع  لفصل  تعيين   •

صالحياتهم  لتحديد  لالوكالء 

جميع  في  الدخول   • لمكافآتهم. 

على  لالحصول  لالعقود  املعاهدات 

جميع التأمين. • التوقيع على الحساب 

املصرفي املحدد باسم الشركة لإجراء 

لالسحب  اإليداع  عمليات  جميع 

لاالئتمان لالخصم لالتحويل هناك ؛ 

• تمثيل الشركة أمام جميع اإلدارات 

تمثيل  الخاصة.  لاملؤسسات  العامة 

جميع  هيئات  في  أيًضا  الشركة 

ا 
ً
شريك تكون  حيث  األخرى  الشركات 

 • ؛  مديًرا  أل  مديًرا  أل  مساهًما  أل 

 Xavier السيد  منح   ، عام  لبشكل 

 Norbert Gabriel Louis GIRAUD

الصالحيات العامة ، على سبيل املثال 

لتنفيذ   ، معينة  حالة  في  الحصر  ال 

جميع أعمال اإلدارة اليومية لاإلدارة 

النشطة أل السلبية لشركتنا املعرلفة 

 GARDEN LODGE & SPA« باسم 

بما  لالقيام  أعاله  املذكورة   ،  «SARL

هو في مصلحة الشركة لفًقا لطبيعة 

العمل لاستخدام األعمال.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: إعطاء تفويض

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بتارلدانت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1020.

985I

ر س ب إكسبير

SOLTEAMS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ر س ب إكسبير

5 زنقة درعة عمارة فاطمة زهراء 4 
اكدال رباط اكدال رباط، 10080، 

رباط مغرب
SOLTEAMS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  

 TWIN CENTER, ANGLE DU
 BOULEVARD ZERKTOUNI ET
 AL MASSIRA 5 EME ET 6EME
 ETAGE  20100 CASABLANCA

MAROC
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

509857
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLTEAMS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSEILS ET SERVICES AUX
 ENTREPRISES EN TANT QUE

.CABINET DE RECRUTEMENT
  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 TWIN CENTER, ANGLE DU
 BOULEVARD ZERKTOUNI ET
 AL MASSIRA 5 EME ET 6EME
 ETAGE  20100 CASABLANCA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 120.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 IOGNA-PRAT السيد 
 CHRISTOPHE MICHEL :  1.100

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 SINE OUSMANE  :  100 السيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 IOGNA-PRAT السيد 
CHRISTOPHE MICHEL  عنوانه)ا( 
 RUE CHAKIB ARSALAN
  RESIDENCE MOULOUK I

.30000 FES MAROC
  SINE OUSMANE السيد 
 LOTISSEMENT عنوانه)ا( 
 ASSAKAN AL ANIKE B121
 SIDI MAAROUF  20100

.CASABLANCA MAROC
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 IOGNA-PRAT السيد 
CHRISTOPHE MICHEL  عنوانه)ا( 
 RUE CHAKIB ARSALAN
  RESIDENCE MOULOUK I

30000 FES Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 25287.
986I

AMDE

FARAC CONSULTING
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FARAC CONSULTING شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل  - 20340 

الدارالبيظاء  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
508879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FARAC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز : اإلعالميات 

،التجارة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزاد  سمية،اقامة 
 20340  - 22،النخيل   5،رقم 

الدارالبيظاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   : رشيد  فهد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد فهد رشيد عنوانه)ا( عمارة 
2 الرباط  4 حي النهضة  الينامة شقة 

20000 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد فهد رشيد عنوانه)ا( عمارة 
2 الرباط  4 حي النهضة  الينامة شقة 

20000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784701.
987I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

(BRISTONES((بريبط2ن
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

بريسطون )BRISTONES( شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
22 مجموعة ه5 ا10 الطابق 2 

مجموعة العامرة دلار الحفافرة - - 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25420

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(BRISTONES( بريسطون
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالذجر  الرخام  لتسويق  لتصدير 
لمواد  لالجرانيت  لالبالط  الطبيعي 
البناء لأي منتجات تغطية األرضيات 

أل الجدران لمنتجات الديكور 
لتلميع  لقطع  لتشكيل  تصنيع   •
لتركيب  لتوريد  لتصميم  لصنفرة 
لمنتجات  لالجرانيت  الرخام 

السيراميك لما إلى حلك ، ...
تشغيل   ، لالصيانة  التأجير   ،
املبنية  لاملباني  األرا�ضي  جميع  لإدارة 

لغير املبنية
املعامالت  جميع   ، أعم  لبشكل   •
الحرفية  أل  الصناعية  أل  التجارية 
أل  املالية  أل  اإلعالنية  أل  املدنية  أل 
العقارية أل املنقولة التي قد تتعلق ، 
بأحد   ، مباشر  أل غير  مباشر  بشكل 
�ضيء  بأي  أل  أعاله  املحددة  األشياء 
طبيعة  حات  أل  مرتبط  أل  مشابه 
بشكل  التنمية  تسهيل  أل  للترليج 

عام..
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 22 
مجموعة ه5 ا10 الطابق 2 مجموعة 
الدار   -  - الحفافرة  دلار  العامرة 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البريني  الحسين  السيد 
 3 الطابق   1 عمارة   2 تسنيم  تجزئة 

عين الشق - الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البريني  الحسين  السيد 
 3 الطابق   1 عمارة   2 تسنيم  تجزئة 

عين الشق - الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786063.
988I

PARTAGE CONSULTING

GARDEN LODGE
إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،90000 ، 76 السادس رقم
املغرب

GARDEN LODGE  »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
 ZRAIB :لعنوان مقرها االجتماعي
 SIDI MBAREK BP 1157 ZRAIB
 SIDI MBAREK BP 1157 83000

تارلدانت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3977

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 Xavier السيد  جديد  كشريك  قبول 
 Norbert Gabriel Louis GIRAUD
12DF02757 حامل جواز السفر رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 (5( خمسة  تحويل  لقبول  مالحظة 
فلورنس  للسيدة  مملوكة  أسهم 
كزافييه  السيد  لصالح  فيرا  ميراي 

نوربرت غابرييل لويس جيرالد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
لبالتالي ستتحول الشركة إلى »شركة 
حات مسؤللية محدلدة« ، دلن خلق 
كيان أخالقي جديد. سيحكمها قانون 

املحدلدة  املسؤللية  حات  الشركات 

للشركة.  الجديد  األسا�ضي  لالنظام 

تحتفظ  التي  الشركة  فإن  لبالتالي 

في  تستمر  القانونية  بشخصيتها 

الوجود في شكلها الجديد.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

االنتهاء  الشركاء  مجموع  يالحظ 

بناًء   ، ليقرر  األسهم  نقل  من  النهائي 

على حلك ، 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

األسا�ضي  النظام  لمراجعة  حديث 

التغييرات  جميع  ملراعاة  للشركة 

تأسيسها  منذ  حدثت  التي  القانونية 

الجديد  األسا�ضي  النظام  لاعتماد   ،

للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املادتين 6 ل 7 من اللوائح.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بتارلدانت   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1021.

989I

ORIEN.COMPTA

BENZAZOUE TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

BENZAZOUE TRAVAUX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 03 

زنقة لاد الدهب مدرسة امام مالك - 

63050 احفير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6323

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

شركة   BENZAZOUE TRAVAUX
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مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 
لعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
لاد  زنقة   03 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 63050  - امام مالك  الدهب مدرسة 

احفير املغرب نتيجة لحل الشركة.
ل عين:

ل  غرابتي  ابراهيم   السيد)ة( 
اغبال   63050 زيدلر  دلار  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 03 رقم  لفي   2021 يونيو   01 بتاريخ 
زنقة لاد الدهب مدرسة امام مالك - 

63050 احفير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 402.

990I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

AUGMENTED STRATEGY
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE ATERCHANE
 SECTEUR 1 HAY LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA
 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC
 AUGMENTED STRATEGY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي 7 مكرر 
شارع األطلس أجدال شقة رقم 

2 أجدال الرباط - 10090 الرباط 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.134815
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2020 نونبر   30 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
أل  )التاجر   - لالتصدير  االستيراد 
املحلية  املنتجات  تسويق  الوسيط( 

لالحرف لجميع املنتجات األخرى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   24 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 115743.
991I

مكتب املحاسبة

STE AMINA SALAH CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب
STE AMINA SALAH CAR شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 5 
رقم 09 حي الالد الحاج الرشيدية - 

52000  الرشيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
14979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMINA SALAH CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر االجتماعي : الزنقة 5 
 - الرشيدية  الحاج  الالد  حي   09 رقم 

52000  الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
الواحد  عبد  بحافيد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الواحد  عبد  بحافيد  السيد 
09 حي الالد  5 رقم  الزنقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية   52000 الرشيدية  الحاج 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  بحافيد  السيد 
09 حي الالد  5 رقم  الزنقة  عنوانه)ا( 
الرشيدية   52000 الرشيدية  الحاج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 958.
992I

 NOTAIRE MOHAMMED KARIM TOUIMI

BENJELLOUN

CHARME MEDITERRANEE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NOTAIRE MOHAMMED
KARIM TOUIMI BENJELLOUN

 AV DES FAR RES MED ALI
 1ER ETAGE APP N°1 ، 93000،

TETOUAN MAROC
 CHARME MEDITERRANEE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تمودة منطقة أ قطعة 1 بقعة رقم 

34 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29905

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARME MEDITERRANEE

غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

لالتصدير.

- تسويق لشراء لبيع لتأجير جميع 

لاملواد  املنتجات  لجميع  البضائع 

لاألثاث املتنوع

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  بقعة   1 قطعة  أ  منطقة  تمودة 

34 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   90   : بنعلي  محمد  السيد 

بقيمة 90.000 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنعلي  محمد  السيد 

 88 رقم  عفان  بن  عثمان  شارع 

93000 تطوان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنعلي  محمد  السيد 

 88 رقم  عفان  بن  عثمان  شارع 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2271.

993I

SOCIETE LA BANQUISE FOOD

societe la banquise food
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE LA BANQUISE FOOD

حي املسار تجزئة رقم 785 الطابق 

االلل شقة رقم 1 ، 40000، مراكش 

املغرب

societe la banquise food شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

تجزئة زهرة الطابق االر�ضي  بجانب 

شارع اسفي  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116645

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 societe : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.la banquise food

غرض الشركة بإيجاز : املطعم .
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بجانب  االر�ضي   الطابق  زهرة  تجزئة 

مراكش   40000  - اسفي   شارع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الزرلالي  الطاهر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الطاهر الزرلالي عنوانه)ا( 

جليز   15 رقم  ا  بلوك  الباتول  اقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهر الزرلالي عنوانه)ا( 

جليز   15 رقم  ا  بلوك  الباتول  اقامة 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125684.

994I

KEN.BOUI SERVICES

PLAN LAZRAK TAWR (2( 
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 63300، بركان 
املغرب

 PLAN LAZRAK TAWR 2021
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

البكاي لهبيل عمارة النجوم الطابق 
الرابع الشقة 8 بركان - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LAZRAK TAWR 2021
*اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء لالتعمير
*االستيراد لالتصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  النجوم  عمارة  لهبيل  البكاي 
الرابع الشقة 8 بركان - 63300 بركان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة  السيد لزرق مرلان :  

بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرلان  لزرق  السيد 
حي  مطهر  بني  عين  شارع    1525
تالريرت   65800 تالريرت  التقدم 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مرلان  لزرق  السيد 
1525 شارع عين بني مطهر حي التقدم 

تالريرت 65800 تالريرت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 386/2021.
995I

املحاسبة نعمان مجيدة

 ste  LAMNII EXTRA
TRAVAUX  sarl

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرل ، 

31000، صفرل املغرب
  ste  LAMNII EXTRA TRAVAUX
sarl  شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 106 
حي زالغ بنصفار صفرل - 31000 

صفرل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAMNII EXTRA TRAVAUX  sarl
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 106 
 31000  - صفرل  بنصفار  زالغ  حي 

صفرل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ملفلحي محمد :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحيوني عبد العالي :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : مرية  العسري  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ملفلحي  السيد 
احمد  بويعقوباتسيدي   78 رقم 

التادلي  31000 صفرل املغرب.

العالي  عبد  الحيوني  السيد 
بنصفار   102 حي زالغ  عنوانه)ا( رقم 

31000 صفرل املغرب.

عنوانه)ا(  مرية  العسري  السيدة 
احمد  بويعقوباتسيدي   78 رقم 

التادلي  31000 صفرل املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  ملفلحي  السيد 
احمد  بويعقوباتسيدي   78 رقم 

التادلي  31000 صفرل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بصفرل   االبتدائية 

2021 تحت رقم 363/2021.

996I

MORAFID CONSEILS

 INSTITUTS SALAH EDDINE
TAHIR PRIVE

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INSTITUTS SALAH EDDINE

TAHIR PRIVE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
2448 الطابق 1 العزلزية مراكش 
 Marrakech 40000 Marrakech

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUTS SALAH EDDINE

.TAHIR PRIVE
 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.DE SOUTIEN SCOLAIRE
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش  العزلزية   1 الطابق   2448
 Marrakech 40000 Marrakech

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طاهر صالح الدين :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
الدين  صالح  طاهر  السيد 
العيادي  181 شعوف  عنوانه)ا( رقم 
مراكش Marrakech 40000 املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

الدين  صالح  طاهر  السيد 
العيادي  181 شعوف  عنوانه)ا( رقم 

مراكش Marrakech 40000 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125776.
997I

فدكريد كونساي

ZIN CARREAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
81 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ، 

26100، برشيد املغرب
ZIN CARREAUX شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزهراء 1 رقم 658 سوالم برشيد - 

26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARREAUX
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد  -بيع  البناء  ل  املختلفة  األعمال 

الحمامات ل البالط.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - برشيد  سوالم   658 رقم   1 الزهراء 

26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : احمد   هارلش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمد   هارلش  السيد 
سوالم   658 رقم   1 الزهراء  تجزئة 

برشيد 26100 الثققثؤاهي املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  هارلش  السيد 
سوالم   658 رقم   1 الزهراء  تجزئة 

برشيد 26100 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  ببرشيد   االبتدائية 

2021 تحت رقم 836.
998I

FLASH ECONOMIE

 BEST PERFORMANCE
SYSTEMS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 BEST PERFORMANCE
SYSTEMS

رأسمالها 600.000 درهم
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

حات الشريك الوحيد
 62 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
   7 رقم   4 الطابق  املقالمة  شارع 

الدارالبيضاء 
الزيادة في راس مال

املسير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
 /03/06 بتاريخ  للشركة  الوحيد 

 2021
لالذي  رأسمالها  في  الزيادة  تمت   
درهم   100000.00 ألف  مائة  كان 
من  حصة  ألف   1000 إلى  مقسمة 
فئة 100 درهم للحصة الواحدة، إلى 
درهم  ألف  مائة  ستة   600000.00
حصة  االف  خمس   5000 بخلق 
موقعة  للحصة  درهم   100 فئة  من 

لمحررة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

/07 /2021 تحت رقم785290.
999I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SBIYAA CAR
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SBIYAA CAR  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
بطوطة ل سعد زغلول اقامة رهيوي 

2 مكتب رقم 2 الطابق السفلي  - 
14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SBIYAA CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 
اقامة رهيوي  بطوطة ل سعد زغلول 
 - السفلي   الطابق   2 رقم  مكتب   2

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السبيع   ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السبيع   ياسين  السيد 
املغرب العربي ب 2 رقم 351 14000 

القنيطرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:



 5329 الجريدة الرسميةعدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) 

عنوانه)ا(  السبيع   ياسين  السيد 
املغرب العربي ب 2 رقم 351  14000 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84803.

1000I

BOUMCHAT TRAVAUX

BOUMCHAT TRAVAUX
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUMCHAT TRAVAUX
 AVENUE AL ABTAL N04, 15

 AGDAL, RABAT. ، 10090،
RABAT MAROC

BOUMCHAT TRAVAUX شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 15 
 AVENUE AL ABTAL N04,

 AGDAL, RABAT. - 10090 RABAT
MAROC

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUMCHAT TRAVAUX
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 15  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AVENUE AL ABTAL N04,
 AGDAL, RABAT. - 10090 RABAT

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 BOUMCHAT YOUSSEF السيد

درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

 BOUMCHAT YOUSSEF السيد

 DR OULED MSSOUN عنوانه)ا( 

 RKHOUKHA SEBBAH 12020

.TEMARA MAROC

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 BOUMCHAT YOUSSEF السيد

 DR OULED MSSOUN عنوانه)ا( 

 RKHOUKHA SEBBAH 12020

TEMARA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2021 تحت رقم 6615.

1001I

AMDE

 Z&Y FOR TRAINING AND

EVENTS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Z&Y FOR TRAINING AND

EVENTS  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء   - 

20340 الدارالبيظاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.395655

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  حل 
 Z&Y FOR الوحيد  الشريك  حات 
مبلغ     TRAINING AND EVENTS
لعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
سمية،اقامة  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 
 20340  - 22،النخيل،الدارالبيظاء   
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيظاء 

مشاكل مادية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الطابق   ،3 شهرزاد  سمية،اقامة 
 20340  - 22،النخيل،  5،رقم 

الدارالبيظاء املغرب. 
ل عين:

ل  راشدي  انتصار    السيد)ة( 
الهيتم  ابن  تجزئة   34 عنوانه)ا( 
 20000 البيضاء  بوسكورة 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيظاء 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785765.
1002I

املنزل استشارة

إومسن)دلح)برم2
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املنزل استشارة
67 زنقة اكادير الطابق االلل ، 
20140، الدارالبيضاء املغرب
إيمان دلح برمو شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية أطابق 3 شقة 5 البيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

506143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

إيمان   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دلح برمو.

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

مقالل في أعمال البناء.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - البيضاء   5 شقة   3 أطابق  الحرية 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم دلاح :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

دلاح  الرحيم  عبد  السيد 
رقم6   E الزبير  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء  ألفة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

دلاح  الرحيم  عبد  السيد 
رقم6   E الزبير  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء  ألفة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781824.

1003I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAGMOUZI(AGRO-GROUP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
  ZAGMOUZI AGRO-GROUP
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 
مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZAGMOUZI AGRO-GROUP
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إدارة تشغيل الخدمة )دعم املزارعين 

املعالجة األللية للمراجل(..
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الزكموزي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد الزكموزي عنوانه)ا( 

شارع  الدهبية  النخلة  اقامة   20

مراكش   40000 السادس  محمد 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الزكموزي عنوانه)ا( 

شارع  الدهبية  النخلة  اقامة   20

مراكش   40000 السادس  محمد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

1004I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 MIAFMIA PRODUCTS
COMPANY SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

 MIAFMIA PRODUCTS

COMPANY SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  31 
زنقة الشهيد عبد سالم بن محمد 

إقامة رياض الزيتون مكتب رقم 4 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3824

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MIAFMIA PRODUCTS  :

.COMPANY SARL
غرض الشركة بإيجاز : استيراد ل 

تصدير
تسويق لتوزيع املنتجات الغذائية 

لمستحضرات التجميل.
عنوان املقر االجتماعي :  31 زنقة 
إقامة  محمد  بن  سالم  عبد  الشهيد 
رياض الزيتون مكتب رقم 4 القنيطرة 

- 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نصر هللا بدر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : يوسف  امجاهدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بدر  هللا  نصر  السيد 
  4 الرقم   2 الجميل  املنظر  تجزئة 

14000 القنيطرة املغرب.
يوسف  امجاهدي  السيد 
عنوانه)ا( مازلال زنقة 6 رقم 16 ط 5 
الحي الحسني 20230  الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بدر  هللا  نصر  السيد 
  4 الرقم   2 الجميل  املنظر  تجزئة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 84814.
1005I

دار االستثمار

 ABDOU NETT
CONSTRUCTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

دار االستثمار

شارع موالي سليمان عمارة املامون 

16 مكتب 2 املدينة العليا ، 14000، 

القنيطرة املغرب

 ABDOU NETT

CONSTRUCTION شركة حات 

مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز رقم 4 القنيطرة - 14000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 ABDOU NETT  : تسميتها 

.CONSTRUCTION

اشغال   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة لأشغال التهياة
لاملخازن  املتاجر  تنظيف   -

لالشقق.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  شارع  عبدالعزيز  موالي 

عبدالعزيز رقم 4 القنيطرة - 14000  

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

: السالم  عبد  الركراكي   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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السالم  عبد  الركراكي  السيد 

عنوانه)ا( حي الوحدة 1 مجموعة 13 

الغرب   يحيى  سيدي   5 رقم  د  بلوك 

14250 سيدي يحيى الغرب  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  الركراكي  السيد 

عنوانه)ا( حي الوحدة 1 مجموعة 13 

الغرب   يحيى  سيدي   5 رقم  د  بلوك 

14250 سيدي يحيى الغرب  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 61485.

1006I

FIDUCIARE IITIMANE

 FORCE DISTRIBUTION
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

 FORCE DISTRIBUTION

SERVICES  »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: ب 15 

اقامة الكيمدن رقم 25 الريكا 

الزهور 2 فاس - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51275

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مدير جديد للشركة 

قرار رقم  2: الذي ينص على مايلي: 

هللا  عبد  ستي  بن  السيد  لفاة  إعالن 

لأيلولة األسهم التي تخص املتوفى

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لرأس املال

على  ينص  الذي   :4 رقم   قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 
حات الشريك الوحيد إلى شركة حات 

مسؤللية محدلد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حات  شركة  الشكل:  لديها  الشركة 
القوانين  تحكمها  محدلدة  مسؤللية 
 ، املغرب  في  الشركات  على  السارية 
لال سيما القانون 96-5 لهذا النظام 

األسا�ضي.
بند رقم  6: الذي ينص على مايلي: 
غير  العامة  الجمعية  قرار  على  بناًء 
تم   ،  29/06/2021 بتاريخ  العادية 
التالي:    النحو  على  املال  رأس  تشكيل 
درهم   50،000.00 سلوى  بوعزالي 
بن  درهم   66700.00 لوهو  بوعزالي 
محمد  درهم   56700.00 كوثر  ستي 
درهم   113200.00 ستي  بن  رضا 
سيوار بن ستي 56700.00 درهم مايار 
املجموع  درهم   56700.00 ستي  بن 

400،000.00 درهم
بند رقم  7: الذي ينص على مايلي: 
أربعمائة  بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
درهم(   400.000.00( درهم  ألف 
درهم  بمائة  سهم   4000 إلى  مقسمة 
يخصص   ، سهم  لكل  درهم(   100(
للشركاء بعد قرار الجمعية العمومية 
بتاريخ 29/06/2021. يتبع:  بوعزالي  
لوهو  بوعزالي  قطعة   500 سلوى 
667 قطعة بن ستي كوثر 567 قطعة 
اجزاء   1132 ستي  بن  رضا  محمد 
بن  مايار  اجزاء   567 بن ستي  سيوار 

ستي 567 جزء إجمالي 4000 سهم
على  ينص  الذي   :15 رقم   بند 
لإدارتها  الشركة  إدارة  تتم  مايلي: 
املديرين  من  أكثر  أل  لاحد  قبل  من 
الشركاء   ، الطبيعيين  األشخاص   ،
الشركاء  قبل  من  املعينين   ، ال  أم 
جماعي  بقرار  أل  األسا�ضي  النظام  في 
عادي من الشركاء لفترة غير محدلدة. 
السيدة بوعزالي سلوى ، التي قبلت 
، تم تعيينها مديرة للشركة لفترة غير 

محدلدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3353.
1007I

idaraty

نغي)طرنس
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

ملغي طرنس شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق بن زيادرقم 105 الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75657

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ملغيب�ضي  مراد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

ياسين خراز بتاريخ 04 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 6245.
1008I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

MEGA P.P
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 30060، فاس املغرب
MEGA P.P شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 78 

تجزئة أسماء القرليين طريق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEGA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.P.P

طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العالمات التجارية ل االشهار.
 78 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين  طريق  القرليين  أسماء  تجزئة 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لرهيب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لرهيب  محمد  السيد 
رقم 32 زنقة بوغافر النرجس أ فاس 

30000 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لرهيب  محمد  السيد 
رقم 32 زنقة بوغافر النرجس أ فاس 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3106.

1009I
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AMOURI CONSULTING

BENCHERIF DESIGN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
BENCHERIF DESIGN شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة رقم 

806 زنقة البناء الحي الصناعي 
سدي براهيم - 30100  فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENCHERIF DESIGN
حياكة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
األسسوارات  ل  األدلات  لصناعة 
النسيج  بصناعات  الخاصة 

لاألقمشة.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة رقم 
806 زنقة البناء الحي الصناعي سدي 

براهيم - 30100  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
: بنشريف  لدغيري  محمد   السيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
: بنشريف  لدغيري  محمد   السيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
: بنشريف  لدغيري  عمر   السيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  : بنشريف  لدغيري  نائلة  السيدة 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

بنشريف  لدغيري  محمد  السيد 
طريق   1 حمزة  تجزئة   54 عنوانه)ا( 

إموزار 30100  فاس املغرب.
بنشريف  لدغيري  محمد  السيد 
طريق  كولومب  تجزئة   7 عنوانه)ا( 

إموزار 30100  فاس املغرب.
بنشريف  لدغيري  عمر  السيد 
طريق  حمزة  تجزئة   52 عنوانه)ا( 

إموزار 30100  فاس املغرب.
بنشريف  لدغيري  نائلة  السيدة 
عنوانه)ا( شارع موالي عبد هللا تجزئة 
فاس    30100 إموزار  طريق  لديع   9

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
بنشريف  لدغيري  عمر  السيد 
طريق  حمزة  تجزئة   52 عنوانه)ا( 

إموزار 30100  فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2820.
1010I

CNCA CONSEIL

UNIVERS MACHINES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CNCA CONSEIL
 BIS BD MOHAMED V N° 383

 23 7EME ETAGE CASABLANCA
، 20105، CSABLANCA MAROC

UNIVERS MACHINES شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 
14 - 20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS MACHINES
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
عنوان املقر االجتماعي : 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 14 

- 20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : طارق  الهضوري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : عادل  الهضوري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد الهضوري طارق عنوانه)ا( 
املنصور  إقامة  غاندي  شارع   29
الطابق 3 الشقة رقم 7 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد الهضوري عادل عنوانه)ا( 
املعاريف   2 الطابق  الغضفة  زنقة   5

20330 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الهضوري طارق عنوانه)ا( 
املنصور  إقامة  غاندي  شارع   29
الطابق 3 الشقة رقم 7 20000 الدار 

البيضاء املغرب
السيد الهضوري عادل عنوانه)ا( 
املعاريف   2 الطابق  الغضفة  زنقة   5

20330 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783278.
1011I

CABINET FICOR

DELTA LIVING GROUP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة األقحوان إقامة الناس 
بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب
DELTA LIVING GROUP شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 

املقالمة اقامة آفة الطابق التاني 
رقم 22  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

508103
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LIVING GROUP
غرض الشركة بإيجاز :  * اإلنعاش 
جانب  إلى  أشكاله  بمختلف  العقاري 
أشغال التجهيز ل تهييئ األرا�ضي املعدة 

للبناء                                
األشغال  ل  البناء  أشغال   *

العمومية املختلفة.
ل  األرا�ضي  كراء  بيع،  شراء،   *

البنايات.
توزيع،  ل  تمثيل  شراء،  بيع،   *
استيراد ل تصدير السلع ل اآلليات ل 

مواد أخرى
األخرى  األنشطة  جانب  *إلى 
بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أل غير مباشر، 
 147  : االجتماعي  املقر  .عنوان 
الطابق  آفة  اقامة  املقالمة  شارع 
الدار   20000  -   22 رقم  التاني 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 1.750   : امين  السيد ميمي لحلو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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  : شادية  لحلو  ميمي  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة .

 500   : سليم  لحلو  ميمي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ندى  لحلو  ميمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة ميمي لحلو صوفيا :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.750   : هودة  ارليني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

شادية  لحلو  ميمي  السيدة 
املحاسن  ابو  زنقة   7 عنوانه)ا( 

املعاريف   10 شقة   4 ط  الرلياني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

السيد ميمي لحلو امين عنوانه)ا( 
زنقة  ملشيشية  تجزئة   50 رقم 

السفرجل عين الذئاب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  هودة  ارليني  السيدة 
زنقة  ملشيشية  تجزئة   50 رقم 

السفرجل عين الذئاب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

السيد ميمي لحلو سليم عنوانه)ا( 
زنقة  ملشيشية  تجزئة   50 رقم 

السفرجل عين الذئاب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

السيدة ميمي لحلو ندى عنوانه)ا( 
زنقة  ملشيشية  تجزئة   50 رقم 

السفرجل عين الذئاب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

صوفيا  لحلو  ميمي  السيدة 
ملشيشية  تجزئة   50 رقم  عنوانه)ا( 
 20000 الذئاب  السفرجل عين  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

شادية  لحلو  ميمي  السيدة 
املحاسن  ابو  زنقة   7 عنوانه)ا( 

املعاريف   10 شقة   4 ط  الرلياني 

20000 الدار البيضاء املغرب

السيد ميمي لحلو امين عنوانه)ا( 
زنقة  ملشيشية  تجزئة   50 رقم 
السفرجل عين الذئاب 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 783868.
1012I

hsrtrans

مطحل0)  زيت2ن) وذ 2ي) خ2 ن
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

hsrtrans
 el hajeb ، 51000، el hajeb

maroc
مطحنة الزيتون الذجوي اخوان 

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 
يحيى سبع عيون - 50000 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39785

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( ادريس الزليهري 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
احمد   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الزليهري بتاريخ 15 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 3317.
1013I

BUSINESS CENTER.COM

CUISINELLE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب
CUISINELLE شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

العاصمة  211 زالية  شارع انوال 
ل عبد املومن مكازة رقم 9 طابق 
السفلي - 20390 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.254411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع  تم   2021 ماي   11 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »10.000 
إلى  درهم«   90.000« من  أي  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 785938.
1014I

BUSINESS CENTER.COM

CUISINELLE
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

CUISINELLE شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي أسرة 
2 شارع 50 رقم 4 عين شق - 20470 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.254411
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   11 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عين   4 رقم   50 شارع   2 أسرة  »حي 
شق - 20470 الدار البيضاء املغرب« 
إلى »مركز العاصمة  211 زالية  شارع 
انوال ل عبد املومن مكازة رقم 9 طابق 

البيضاء   الدار   20390  - السفلي 
املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785938.
1015I

CMA GESTION

ERGO CALL
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ERGO CALL  شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 80 
تجزئة البستان شقة رقم 2 زنقة 
الفردلس شارع موالي عبد هللا - 

40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109961

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
CHAPONIC Yves Max كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125775.
1016I

ائتمانية الفضيلة

MARRAKECH TOP  CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�ضي  
مراكش ، 40070، مراكش املغرب

MARRAKECH TOP  CAR شركة 
حات املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق األر�ضي  رقم 19 عمارة رقم 

407 تجزئة املحاميد 3 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECH TOP  CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
19 عمارة رقم  بالطابق األر�ضي  رقم 
 40000  -  3 املحاميد  تجزئة   407

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   : محمد  الحريري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
: عزيز  العمار  الشرقالي   السيد 
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  الحريري  السيد 
املسيرة 2 عمارة 603 شقة 3 40000 

مراكش املغرب.
عزيز  العمار  الشرقالي  السيد 
 1 سيبع   تاركة  بساتين  عنوانه)ا( 
 40000 تاركة   13 شقة   6 د  عمارة 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الحريري  السيد 
املسيرة 2 عمارة 603 شقة 3 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125798.
1017I

املحاسب إلياس عمراني

MDIQ TRADING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األلل رقم 02 ، 93100، الفنيدق 
MAROC

MDIQ TRADING شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
كنديسة الوسطى زنقة 9 ابريل رقم 

172  - 93100 الفنيدق  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MDIQ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRADING
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  ابريل   9 زنقة  الوسطى  كنديسة 

172  - 93100 الفنيدق  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 340   : أنوار  املحساني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : أشرف   املحساني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : عادل  املحساني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنوار  املحساني  السيد 
شارع محمد الخراز زنقة عطارد رقم 

01  93000  تطوان املغرب .
السيد املحساني أشرف  عنوانه)ا( 
شارع محمد الخراز زنقة عطارد رقم 

01  93000  تطوان املغرب .
عنوانه)ا(  عادل  املحساني  السيد 
شارع محمد الخراز زنقة عطارد رقم 

01  93000  تطوان املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنوار  املحساني  السيد 
شارع محمد الخراز زنقة عطارد رقم 

01  93000  تطوان املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2283.
1018I

ETS COMPTA HOUSE

NARJISSE EL BORJ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

NARJISSE EL BORJ  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي البرج 
خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   06
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NARJISSE EL BORJ

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات بدلن سائق.

البرج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : انس  بقالي  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة بقالي غزالن :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انس  بقالي  السيد 
111919 دبي ا ع م  0 دبي 0.

السيدة بقالي غزالن عنوانه)ا( حي 
 54000 خنيفرة    58 رقم  النرجس 

خنيفرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  انس  بقالي  السيد 

111919 دبي ا ع م  0 دبي 0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 01 يوليوز 

2021 تحت رقم 265.
1019I

fiducon

INAS FISASCAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
INAS FISASCAT  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة رقم 35  - 20100 الدار 
البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448855
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   14 أبريل  املؤرخ في 
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من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  سميحة  محمد  زنقة   144«
 -   35 رقم  سميحة  محمد  جوهرة 
املغرب«  البيضاء   الدار   20100
إقامة  تاشفين  إبن  شارع   39« إلى 
البيضاء    الدار   20500  - الشكرللله  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785316.
1020I

S F M

 PECHERIES ET
 CONSERVERIES DU

MAROC
إعالن متعدد القرارات

S F M
 rue Allal ben Abdallah ، ,71
20000، Casablanca Maroc

 PECHERIES ET CONSERVERIES
DU MAROC »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي: أكادير، 

زنقة مو�ضى بن نصير - 80000 أكادير 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.931
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 مارس 2021
تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
أرملة  بنشقرلن،  أمينة  الهالكة  لفاة 
الساللي الواقعة في 25 غشت 2019 ؛

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
حصة   599 تركة  أيلولة  مايلي: 
الهالكة  تمتلكها  كانت  التي  شركة 
الساللي  أرملة  بنشقرلن،  أمينة 
لفائدة : • إبنها السيد محمد إبراهيم 
 •   170/480 حدلد    إلى  الساللي، 
زلجة  الساللي،  نادية  السيدة  إبنتها 
حدلد    إلى  الحسني  الحوتي  بنمنصور 
مليكة  السيدة  إبنتها    •  85/480
 •  85/480 حدلد    إلى  الساللي، 
إسماعيل  أحمد  السيد  حفيدها 

 •  56/480 حدلد    إلى  الساللي، 
السل ياسين  محمد  السيد  حفيدها 

الي............................................... 
عالية  السيدة  حفيدتها،   •  56/480

الساللي :  28/480
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
- عدلت تالزميا الفصلين 7 ل8 من 

النظام األسا�ضي؛
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
غير  ملدة  مدبرين  بصفتهما  أكدت   -
الساللي،  نادية  السيدة  محدلدة، 
الحسني  الحوتي  بنمنصور  زلجة 
الساللي  إبراهيم  محمد  لالسيد 
النظام  من   16 الفصل  لعدلت 

األسا�ضي.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125698.
1021I

BUSINESS CENTER.COM

UNION TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

UNION TRANS شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي شارع عبد 
املومن رقم 236 شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني  رقم 6، - 20390 

الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.430211

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تمديد  الوحيد  املساهم  يقرر 
األنشطة  بإضافة  الشركة  غرض 

التالية:
نقل البضائع الوطنية لالدللية.

نقل األفراد ؛
البضائع  لنقل  سيارات  استئجار 

بسائق أل بدلنه ؛
لتأجير  النقل  لوجستيات 

مساحات التخزين..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785934.
1022I

ATLANTA PACKING

أطالنطس)بسك1لغ
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLANTA PACKING
 Rue AZIZ BELLAL 2ème 67

 ،étage, n°3 MAARIF ، 20330
الدار البيضاء املغرب

أطالنطا باكينغ شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 20330 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أطالنطا 

باكينغ.
-تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالتغليف  التعبئة  منتجات  جميع 
، أنبوب  )شرائط الصقة ، ملصقات 

كرتون ، غشاء مطاط(.

-استيراد لتصدير جميع املنتجات 

املتعلقة  لاملواد  لالسلع  لاملواد 

باستغالل ال�ضيء املذكور أعاله.

لالتغليف  التعبئة  مواد  -تصنيع 

لالطباعة لتجارة املواد لامللحقات.

التعبئة  منتجات  -تجارة 

لالتغليف..
67 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف - 

20330 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوشعالة محمد :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد بوشعالة محمد عنوانه)ا( 
رقم   31  40 زنقة    3 الحدالية  حي 

الدارالبيضاء   20280 40 عين الشق 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعالة محمد عنوانه)ا( 
رقم   31  40 زنقة    3 الحدالية  حي 

الدارالبيضاء   20280 40 عين الشق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786191.

1023I

MOGADOR CONSULTING

 MAGHREB JANOUB
CONSTRUCTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MAGHREB JANOUB
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CONSTRUCTION  شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

املساسة جماعة الناغة حد درا - 
44000 الصويرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2437
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

محيرك حسن كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 233.
1024I

ccf roubia

STE TRACKER TECH
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi 17
oujda ، 60000، oujda maroc

STE TRACKER TECH شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي :  1 زنقة 

ب 51 تجزئة ملحر�ضي حي �ضي لخضر 
- 60000 لجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24561
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 ماي   24 في  املؤرخ 
حات  شركة   STE TRACKER TECH
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 1 اإلجتماعي   مقرها  لعنوان  درهم 
�ضي  حي  ملحر�ضي  تجزئة   51 ب  زنقة 
لخضر - 60000 لجدة املغرب نتيجة 

لتراجع رقم األعمال.
ل عين:

مسلك  الصمد   عبد  السيد)ة( 

تجزئة   51 ب  زنقة   1 عنوانه)ا(   ل 

 60000 لخضر  �ضي  حي  ملحر�ضي 

لجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 24 ماي 2021 لفي  1 زنقة ب 

 - لخضر  �ضي  حي  ملحر�ضي  تجزئة   51

60000 لجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2434.

1025I

GESTION ALJANOUB

GALVA SAHARA
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

GALVA SAHARA  شركة حات 

مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10 
املنطقة الصناعية املر�ضى  العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GALVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SAHARA

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجلفنة , معالجة املعادن ,اإلنشاءات 
 , لالنجارة  الغاليات  ,أعمال  املعدنية 

أشغال لخدمات متعددة .....
 10 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون  املر�ضى   الصناعية  املنطقة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  خضاري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  خضاري  السيد 
رقم   7 زنقة  النور  تجزئة  القدس  حي 
20605 الدار  51 البرنو�ضي البيضاء 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  خضاري  السيد 
رقم   7 زنقة  النور  تجزئة  القدس  حي 
20605 الدار  51 البرنو�ضي البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 08 يوليوز 

2021 تحت رقم 2238/21.
1026I

LE PREMIER CONSEIL

DATAON
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DATAON شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
109 الشقة رقم 43 ,الطابق الثالث 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

116779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DATAON

*لكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواقع  إنشاء  لالتسويق  االتصال 

الويب الجرافيكية

                    تقديم الخدمة

الكمبيوتربالتجزئة  أجهزة  *بيع 

لالجملة

للمعامالت  اإللكترلنية  *التجارة 

التجارية املختلفة لالبيع عبر اإلنترنت

السلع  لتصدير  *استيراد 

باالتصاالت  املتعلقة  لالخدمات 

لاجهزة  الحاسوب.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

109 الشقة رقم 43 ,الكابق الثالث - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : الباز  حمزة  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الباز  حمزة  السيد 

املحاميد   39 رقم  شالبيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  الباز  حمزة  السيد 
املحاميد   39 رقم  شالبيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125816.

1027I

MOGADOR CONSULTING

ISSEF MAROC
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

ISSEF MAROC شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

C1-21 الشقة رقم 5 تجزئة البحيرة 
- 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4645
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
حل  تقرر   2021 يونيو   05 في  املؤرخ 
حات  محدلدة  مسؤلية  حات  شركة 
  ISSEF MAROC الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
عمارة  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
البحيرة  تجزئة   5 رقم  الشقة   21-C1
نتيجة  املغرب  الصويرة   44000  -
تأسيسها  منذ  الشركة  تعرف  لم   : ل 
اي نشاط بسبب عدم حصولها على 

رخصة استغالل املقالع الرملية..
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
البحيرة  تجزئة   5 رقم  الشقة   21-C1

- 44000 الصويرة املغرب. 
ل عين:

ل  بدلي  اسماء   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة ياسمينة 1 رقم 228 
)ة(  املغرب كمصفي  40130 مراكش 

للشركة.

الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
تجزئة   5 رقم  الشقة   21-C1 : عمارة 

البحيرة الصويرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 231.
1028I

fiducon

NEGO-SON
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
NEGO-SON شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 5ـــــ7 زنقة 

طان الطابق األلل زالية شارع 
الحرية ل حي لورين  - 2100 الدار 

البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.254959
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 فبراير 2018 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زالية  األلل  الطابق  طان  زنقة  »5ـــــ7 
 2100  - لورين   حي  ل  الحرية  شارع 
الدار البيضاء  املغرب« إلى »13 عمارة 
سيدي  الياسمين  طريق  ب  ج.ش 
البيضاء    الدار   20500  - مومن  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785150.
1029I

BUREAU ESSOUFYANI

THE GOLD GAMEL EVENTS
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

  THE GOLD GAMEL EVENTS

»شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: حي االمل 

02 رقم 157 العيون - 70000 

العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31517

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

من  حصة   200 تفويت  مايلي: 

الى السيد بدر  إبراهيم صبيو  السيد 

الواحدة  الحصة  قيمة  العثماني، 

الحصص  قيمة  مجموع  درهم،   100

تفويت  ل   - درهم   20.000 املفوتة 

200 حصة من السيدة مينتو  أيضا  

صبيو الى السيد بدر العثماني، قيمة 

الحصة الواحدة 100 درهم، مجموع 

 20.000 املفوتة  الحصص  قيمة 

درهم

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  الى 

لحات الشريك الوحيد.

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

العثماني،  بدر  السيد  تعين  مايلي: 

غير  أجل  إلى  للشركة  لحيد  مسير 

مسمى عبر التوقيع الوحيد.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 

.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 
القانون  بنود  بعض  لتعديل  تحيين 

األسا�ضي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 07 يوليوز 

2021 تحت رقم 2226/2021.

1030I

7P CONSEIL

GH RECOUV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE ALQODS، 80000، AGADIR
- IDA OU TANANE MAROC

GH RECOUV شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 709 
فونتي العليا بنسركال اكادير - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48021
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   27
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECOUV
استرداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديون
حراسة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 709 
فونتي العليا بنسركال اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن غفاري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : غفاري  مرلان  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  غفاري  حسن  السيد 
رقم 709 فونتي العليا بنسركال اكادير 

80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  غفاري  مرلان  السيد  
رقم 709 فونتي العليا بنسركال اكادير 

80000 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غفاري  حسن  السيد 
رقم 709 فونتي العليا بنسركال اكادير 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 100494.

1031I

BUREAU ESSOUFYANI

DB LINE
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
DB LINE »شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الوحدة بلوك D رقم 527 العيون - 

70000 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.31731

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
500 حصة من السيد  مايلي: تفويت 
الزهرالي  السيد  الى  الدهبي  امبارك 
 100 الواحدة  الحصة  قيمة  ناصر، 
املباعة  الحصة  قيمة  درهم، مجموع 

50.000 درهم
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة  الى 

لحات الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد الزهرالي ناصر، 
غير  أجل  إلى  للشركة  لحيد  مسير 
لتحمله  الوحيد  التوقيع  عبر  مسمى 
املدنية  املسؤلليات  جميع  لوحده 
هللا  قدر  ال  لالجنائية  لالجنحية 

املتعلقة بتسيير الشركة لشؤلنها
على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
الشركة  أنشطة  توسيع  مايلي: 
لفرز  لنقل  جمع  خدمة  إدراج  عبر 

النفايات
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�ضي التالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 
األسا�ضي  القانون  بنود  بعض  تعديل 

لتحيينها
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 07 يوليوز 

2021 تحت رقم 2227/2021.
1032I

أحمد الفرالي

ملسسع) و بسل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
أحمد الفرالي

33 درب امليتر ص ب 345 صفرل ، 
31000، صفرل املغرب

منابع الجبال شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
نجيب 2 حي عال ليشو إيموزار كندر - 

31000 صفرل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
منابع   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الجبال.

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لمطعم.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نجيب 2 حي عال ليشو إيموزار كندر 

- 31000 صفرل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : السمغولي  سالم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : اعزل  السالم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد سالم السمغولي عنوانه)ا( 
النسيم  اقامة  السو�ضي  بلعيد  زنقة 
10000 الرباط  4 القبيبات   ب شقة 

املغرب.
اعزل  السالم  عبد  السيد 
كندر  إيموزار  املعابدة  حي  عنوانه)ا( 

31000 صفرل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد سالم السمغولي عنوانه)ا( 
النسيم  اقامة  السو�ضي  بلعيد  زنقة 
10000 الرباط  4 القبيبات   ب شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

2021 تحت رقم 361/2021.
1033I

MOGADOR CONSULTING

 MAGHREB JANOUB
CONSTRUCTION

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC
 MAGHREB JANOUB

CONSTRUCTION شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

املساسة جماعة الناغة حد درا - 

44000 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2437

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

دمان  عثمان  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.000

حسن محيرك بتاريخ 23 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 233.

1034I

عادل الزميتة - محاسب-

KARZAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

KARZAL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني رقم 83 بلوك س - 35000 

تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4541

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البزيزي   )ة(   السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 السعدية 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

ماي   20 بتاريخ  املشي�ضي  كمال    )ة( 

.2021
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البزيزي   )ة(   السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 السعدية 
السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة( صالح اسماعين  العماري  بتاريخ 

20 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 350/2021.
1035I

BUSINESS CENTER.COM

UNION TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

UNION TRANS شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
اهلن رقم 11 سيدي معرلف - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.430211
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 01 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقامة اهلن رقم 11 سيدي معرلف 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000 -
شارع   236 رقم  املومن  عبد  »شارع 
باسكي اقامة ف8 الطابق الثاني  رقم 
6، - 20390 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785934.
1036I

عادل الزميتة - محاسب-

KARZAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 
35000، تازة املغرب

KARZAL  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 83 بلوك س    - 35000 

تازة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4541

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كمسير  اسماعين   صالح  العماري  

لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 350/2021.
1037I

GESTION ALJANOUB

SAHARA ISOLATION
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
SAHARA ISOLATION شركة حات 

مسؤلية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة الخضراء رقم 109 املر�ضى  

العيون 70000 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5145
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 03 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 109 رقم  الخضراء  املسيرة  »شارع 
العيون   70000 العيون  املر�ضى  
املنطقة   77 »رقم  إلى  املغرب« 
 70000 العيون  املر�ضى   الصناعية 

العيون  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 08 يوليوز 

2021 تحت رقم 2236/21.
1038I

عادل الزميتة - محاسب-

SOREBIOM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
SOREBIOM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 درب 
سيدي علي التوزاني - 35000  تازة  

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5377
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   املؤرخ في 15 يونيو 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
التوزاني  علي  سيدي  درب   1 »رقم 
»امللك  إلى  املغرب«  تازة     35000  -
علي  ألالد  دلار   2 بنعثمان  املسمى 
 35006  - الغربية   مكناسة  جماعة 

تازة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 361/2021.
1039I

عادل الزميتة - محاسب-

SOREBIOM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
SOREBIOM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى بنعثمان 2 دلار ألالد علي 
جماعة مكناسة الغربية  - 35006 

تازة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5377
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 361/2021.
1040I

ml congestfin

ledistrib
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
ledistrib شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
الصناعي ميس كلم 10 طريق 
الجديدة ليساسفة - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439099
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم    2021 فبراير   26 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل  
ميس  الصناعي  »مجمع  من  للشركة 
ليساسفة  الجديدة  طريق   10 كلم 
املغرب«  الدارالبيضاء   20000  -
 39 بلوك  الرلمي  صهيب  »شارع  إلى 
 20000  - البرنو�ضي  سيدي   20 رقم 

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769631.
1041I
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مكتب املحاسبة

IMMOBILIERE LEMAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

مكتب املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

شبوط رقم 14 ، 90000، طنجة 

املغرب

IMMOBILIERE LEMAS شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن 2 رقم 127 الطابق األلل 

رقم 1 - 90050 أصيلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.663

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

مبلغ    IMMOBILIERE LEMAS

لعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع الحسن 2 رقم 

 90050  -  1 رقم  األلل  الطابق   127

أصيلة املغرب نتيجة ل : قرار الشريك 

الوحيد.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

الحسن 2 رقم 127 الطابق األلل رقم 

1 - 90050 أصيلة املغرب. 

ل عين:

ل  املسعودي  ميمون   السيد)ة( 

ألفينا/د   348 بريلجانستر  عنوانه)ا( 

ريجن  هولندا كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء الحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ل محل تبليغ العقود ل الوثائق 

 2 املتعلقة بالتصفية : شارع الحسن 

رقم 127 الطابق األلل رقم 1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2021 تحت رقم 154.

1042I

باال كونسالتينغ

طبت2دون
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باال كونسالتينغ
17 رياض ليسالن 1 مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
طستودين شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ج.ه- 2 
شقة 18 عمارة 14 الفردلس عين 

العودة  - 12100 تمارة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133669
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طستودين.
البحث   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنسانية  العلوم  في  لالتطوير 

لاالجتماعية.
 2 ج.ه-   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  الفردلس   14 عمارة   18 شقة 

العودة  - 12100 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنديمية  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنديمية  زينب  السيدة 
35 زنقة موالي أحمد الوكيل شقة 6 

حسان 10170  الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنديمية  زينب  السيدة 
35 زنقة موالي أحمد الوكيل شقة 6 

حسان 10170  الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 1448.
1043I

FIDUCIAIRE 2006

GOIZER
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
GOIZER شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

510143
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOIZER
غرض الشركة بإيجاز : استيراد ل 
كراء االت البناء اشغال البناء البناء ل 

كل اعمال التزيين.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  مرادي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  مرادي  السيد 
 6 شقة  طابق2  لقت  ابو  زنقة   123
الدارالبيضاء   20000 سقاط  اقامة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  مرادي  السيد 
 6 شقة  طابق2  لقت  ابو  123زنقة 
الدارالبيضاء   20000 سقاط  اقامة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786090.

1044I

FOUZMEDIA

»DIE BRUECKENBAUER«
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
»DIE BRUECKENBAUER« شركة 
حات مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الريدة رقم 180 محل الطابق 
االر�ضي، - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤلية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIE«  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»BRUECKENBAUER
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير.
العمليات  جميع  عامة،  لبصفة 
التجارية، الصناعية، املالية العقارية 
املرتبطة  منقولة  الغير  أل  املنقولة 
مباشرة  غير  أل  مباشرة  بصفة 
باألهداف املحددة أعاله أل بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  محل   180 رقم  الريدة 

االر�ضي، - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   بوزنيك   جمال  السيد 
عالل  سيدي   ،6114 صوديا  ضيعة 
الغرب  االربعاء  بسوق   -- التازي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوزنيك  جمال  السيد 
الغرب ضيعة صوديا  االربعاء  بسوق 
6114، سيدي عالل التازي --- بسوق 

االربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
1045I

ml congestfin

cpsm
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc
cpsm شركة حات مسؤلية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 195 شارع 
الزرقطوني الطابق 5  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343945
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل   تم    2021 ماي   28 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 -   5 الطابق  الزرقطوني  شارع   195«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000
شارع  ل  يوسف  موالي  شارع  »زالية  
الحسن االلل  رقم 11  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782039.

1046I

FOUZMEDIA

CFC PRO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CFC PRO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

84585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CFC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير.
العمليات  جميع  عامة،  لبصفة 
التجارية، الصناعية، املالية العقارية 
املرتبطة  منقولة  الغير  أل  املنقولة 
مباشرة  غير  أل  مباشرة  بصفة 
باألهداف املحددة أعاله أل بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة..
 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السباح   سعيد  السيد 
الرامي  بئر   44 رقم  الوحدة   تجزئة 

الشرقية 14000 القنيطرة املغرب.
 7 عنوانه)ا(  لطفي  محمد  السيد 
أ إقامة  5 عمارة  البنا شقة  زنقة ابن 

املسجد  14000 القنيطرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد السباح    عنوانه)ا( 
الرامي  بئر   44 رقم  الوحدة   تجزئة 

الشرقية 14000 القنيطرة املغرب
 7 السيد محمد لطفي  عنوانه)ا( 
أ إقامة  5 عمارة  البنا شقة  زنقة ابن 

املسجد  14000 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
1047I

global finance and management sarl au

AXEBATIM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 global finance and management
sarl au

الفردلس GH 17 عمارة 195 رقم 4 

االلفة الحي الحسني ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

AXEBATIM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني طابق 9 رقم 92 - 20000  

الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AXEBATIM

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاإلنعاش العقاري.

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  92 رقم   9 طابق  الزرقطوني  شارع 

20000  الدارالبيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : األكنالي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد علي األكنالي :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

األكنالي عنوانه)ا(  السيد محمد 

الهناء  حي   14 زنقة  حسان  ممر   18

20240  الدارالبيضاء    املغرب.
األكنالي  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 18 ممر حسان زنقة 14 حي 

الهناء 20240  الدارالبيضاء    املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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األكنالي عنوانه)ا(  السيد محمد 
الهناء  حي   14 زنقة  حسان  ممر   18

20240  الدارالبيضاء    املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم -.
1048I

مكتب معيشة للحسابات ل األستشارات الجبائية

3-D(FRIENDS(SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات ل 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب
D FRIENDS SARL-3  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 3-D  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRIENDS SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات االدارية .
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 
يعقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد املاللي :  340 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد رشيد التباعي :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد بيركابي :  330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املاللي  محمد  السيد 
 SIDI  14200  43 رقم  اكدال  تجزئة 

SLIMANE املغرب.
عنوانه)ا(  التباعي  رشيد  السيد 
حي السالم بلوك 20 رقم 20 14200 

SIDI SLIMANE املغرب .
عنوانه)ا(  بيركابي  سعيد  السيد 
 14200  837 رقم   15 بلوك  بام  حي 

SIDI SLIMANE املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املاللي  محمد  السيد 
 SIDI  14200  43 رقم  اكدال  تجزئة 

SLIMANE املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
1049I

FLASH ECONOMIE

LIKES DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LIKES DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي اقامة رامي 
7 زنقة  سبتة الطابق 2 مكتب 8 

الدار البيضاء
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

509587
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIKES تسميتها   بمختصر  االقتضاء 

:DISTRIBUTION
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  من  كل  في  هو  الشركة  من 
نفسها  عن  باألصالة   ، لالخارج 

لبالنيابة عن أطراف ثالثة:
بقالة  محل  لتشغيل  نشاط  أي 
لألغذية  العامة  التجزئة  لتجارة   ،
أشكال  جميع  بيع  لإعادة  لشراء   ،
املختلفة  الغذائية  املنتجات 
غير  لاملنتجات   ، لالجافة(  )الطازجة 
لال   ، الصيانة  لمنتجات  الغذائية 
لالسائبة  العضوية  املنتجات  سيما 
جميع  استمرار  لكذلك  لالتجزئة 
األنشطة لامللحقات لاملالحق األخرى 

في تحقيق الغرض منه.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
2 مكتب  الطابق  زنقة  سبتة   7 رامي 

8 - الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
لوبنة الوكيلي : 600 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
400 حصة بقيمة   كريم فاي�ضي: 

100 درهم للحصة.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 لوبنة الوكيلي
 كريم فاي�ضي

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

لوبنة الوكيلي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785588.
1050I

ESPACE CONSULTING

S5B MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

S5B MAROC شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
 D لعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة
,فضاء رحاب فاس, شارع عالل بن 

عبد هللا, الرقم 44, املدينة الجديدة,  
- 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60155
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 
 S5B شركة حات املسؤللية املحدلدة
 200.000 رأسمالها  مبلغ    MAROC
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
,فضاء رحاب فاس, شارع   D العمارة 
44, املدينة  عالل بن عبد هللا, الرقم 
املغرب  فاس   30000  - الجديدة,  
الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتماعي.
العمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
D ,فضاء رحاب فاس, شارع عالل بن 
عبد هللا, الرقم 44, املدينة الجديدة,  

- 30000 فاس املغرب. 
ل عين:

بولحرلز  السالم    عبد  السيد)ة( 
الناضور  ميمون  الالد  عنوانه)ا(  ل 
62000 الناضور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3212.
1051I

ESPACE CONSULTING

PROMOSOLID
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10
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 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

PROMOSOLID شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 43, 
بلوك 1, تجزئة الحديقة, لاد فاس,  - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.36909

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
حات  شركة   PROMOSOLID حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   30.000
تجزئة   ,1 بلوك   ,43 رقم  اإلجتماعي 
 30000  - فاس,   لاد  الحديقة, 
الغرض  النتهاء  نتيجة  املغرب  فاس 

االجتماعي.
ل عين:

ل  عرا�ضي  محمد    السيد)ة(  
عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ,43 رقم  لفي   2021 يونيو   29 بتاريخ 
بلوك 1, تجزئة الحديقة, لاد فاس,  - 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 3345.

1052I

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

GOUDSHI TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE CHELALLAT
 N°36 IMM B2 RESI AYOUB
 HAY OUED EL MAKHAZEN
 AIN HARROUDA، 20830،
MOHAMMEDIA MAROC

GOUDSHI TRANS شركة حات 
مسؤلية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 36 عمارة 
ب إقامة أيوب حي لادي املخازن عين 

حرلدة 20830 املحمدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤلية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مسؤلية  حات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOUDSHI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .
عنوان املقر االجتماعي : 36 عمارة 
ب إقامة أيوب حي لادي املخازن عين 

حرلدة 20830 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الشوكري محسين  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
محسين   الشوكري  السيد 
النور  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
البرنو�ضي  سيدي   75 رقم   7 زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
محسين   الشوكري  السيد 
رقم   7 زنقة  النور  تجزئة  عنوانه)ا(  
الدار   20000 البرنو�ضي  سيدي   75

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1551.

1053I

FARAH CONSEILS

LABANI SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FARAH CONSEILS
 RUE AHMED FARIS ، 20000، 28

CASABLANCA MAROC
LABANI SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
زيد ابن ريفعي املعاريف  - 20330 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115735

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    LABANI SARL
مقرها  لعنوان  درهم   100.000
ريفعي  ابن  زيد  زنقة   10 اإلجتماعي 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف  
للوضع  نظرا   : ل  نتيجة  املغرب 
فإن   ، الدائم  لالعجز  االقتصادي 

إنشاء الشركة لم يعِط األهداف
املتوقعة.

ل حدد مقر التصفية ب 10 زنقة 
 20330  - املعاريف   ريفعي  ابن  زيد 

الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  بنيس  الكريم   عبد  السيد)ة( 
الفياللي  الهاشمي  شارع  عنوانه)ا( 
كاليفورنيا   1 رقم  املدنية  تجزئة 
املغرب  البيضاء  الدار   20150

كمصفي )ة( للشركة.
الحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
10 زنقة زيد ابن ريفعي املعاريف الدار 

البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786111.
1054I

CABINET BAHMAD

JOLLIETTA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
JOLLIETTA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رليال 

بالم مراكش فيال 8 طريق امزميز  - 
40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82765
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   26 في  املؤرخ 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق   8 فيال  مراكش  بالم  »رليال 
امزميز  - 40000 مراكش املغرب« إلى 
طريق   37 فيال  مراكش  بالم  »رليال 

امزميز  - 40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125774.
1055I

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
CACTUS ROUGE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 

النخيل، املكان املسمى النخيل، 
الطابق األر�ضي من اإلقامة ج2- 

رقم 2 ج » النخيل570-«  - 40000 
مراكش املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98943
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   26 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املسمى  املكان  النخيل،  »مقاطعة 
الطابق األر�ضي من اإلقامة  النخيل، 
 - النخيل570-«    « ج   2 رقم  ج2- 
»دلمين  إلى  املغرب«  مراكش   40000
رليال بالم فيال رقم 5, طريق امزميز، 
 - تامصلوحت   جماعة   ,12 كيلومتر 

40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125773.
1056I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

GROUPE AABIDOU TRANS
شركة حات مسؤلية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األلل رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 GROUPE AABIDOU TRANS

شركة حات مسؤلية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 4 
حي النصر - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111317
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   990.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244082.
1057I

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
CACTUS ROUGE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 

النخيل، املكان املسمى النخيل، 
الطابق األر�ضي من اإلقامة ج2- 

رقم 2 ج » النخيل570-« مراكش. - 
40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98943
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم  تحويل   26 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املسمى  املكان  النخيل،  »مقاطعة 
الطابق األر�ضي من اإلقامة  النخيل، 
النخيل570-«   « ج   2 رقم  ج2- 
املغرب«  مراكش   40000  - مراكش. 
 ,5 رقم  فيال  بالم  رليال  »دلمين  إلى 
جماعة   ,12 كيلومتر  امزميز،  طريق 
مراكش    40000  - تامصلوحت  

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 125773.
1058I

ETUDE MAITRE ABDELALI EL MOUSSADAQ

 MOON SQUARE
IMMOBILIER

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

 MOON SQUARE  «
 »   IMMOBILIER

  شركة حات مسؤللية محدلدة 
رأس مال بقيمة 16.300.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 7 عمارة رامي شارع 
سبتة الطابق الثاني مكتب رقم 8 

الدار البيضاء.

RC N° 509681, IF N° 50347287 
األستاح  تلقاه  عقد  بمقت�ضى   )  I
بالدار  موثق  املصدق،  العلي  عبد 
 ،2021 يونيو   11 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع  تم 
حات املسؤللية املحدلدة لالتي تتميز 

بالخصائص التالية :
 MOON SQUARE  « التسمية   -

»IMMOBILIER
شركة حات مسؤللية محدلدة

الشركة  من  الغرض   : املوضوع   -
أنواعها،  بكل  العقارات  شراء   - هو: 
لتطوير جميع األرا�ضي عن طريق بناء 
 - الوجهات.  لجميع  جديدة  منشآت 
بأنواعها.  لالتجارة  العقاري  الترليج 
لبشكل  العقارات،  جميع  تأجير   -
أل  التجارية  املعامالت  جميع  عام، 
أل  املنقولة  أل  املالية  أل  الصناعية 
العقارية التي قد تتعلق بشكل مباشر 
أل غير مباشر بما حكر أعاله، أل أشياء 
من  أل  صلة،  حات  أل  مماثلة  أخرى 
املحتمل أن تعزز تطويرها بأي شكل 

من األشكال.
رامي  عمارة   7  : االجتماعي  املقر 
شارع سبتة الطابق الثاني مكتب رقم 

8 الدار البيضاء.
 املدة: 99 سنة

الشركة  رأسمال  الرأسمال: 
إلى  مجزئ  درهم   16.300.000,00
100 درهم  163.000 حصة من فئة 
حرلط  امين  السيد  يلي:  كما  مجزأة 
130.400 حصة اجتماعية، لالسيد 
حصة   32.600 حرلط  الرحيم  عبد 

اجتماعية.
ملدة  الشركة  يسير   : التسيير 
 ، حرلط  امين  السيد  محدلدة  غير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

 .BK 390944 رقم
إلى  يناير  فاتح  من  املالية  السنة 

آخر دجنبر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يوليوز   06 بتاريخ  البيضاء، 

تحت عدد 785667
من أجل امللخص لاإلشارة

األستاح عبد العلي املصدق

موثق

1059I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 COMPARTIMENT INVEST«
»AL MOUADDAF  II

تأسيس صندلق مشترك للتوظيف

COMPARTIMENT INVEST
AL MOUADDAF II

صندلق التسنيد املعتمد بقرار من 
الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

بتاريخ 25 يونيو 2021 تحت رقم 
2021/AG/TI/002

التكويــــن
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب   –  I
29 يونيو 2021، تم لضع نظام تدبير 
فيما  مميزاته  تكمن  تسنيد  صندلق 

يلي:
- التسميـة :   

 COMPARTIMENT INVEST«
»AL MOUADDAF  II

الصندلق  إحداث  تم   : املـــــدة   -
ملدة تبتدئ من تاريخ تكوينه لتنتهي في 

تاريخ تصفيته. 
التجاري  الوديعة:  املؤسسة   -
 ATTIJARIWAFA« لفابنك 
رسمالها  مساهمة  شركة   ،»BANK
الكائن  درهم،   2.098.596.790,00
شارع   ،2 البيضاء–  بالدار  مقرها 
بالسجل  املقيدة  يوسف،  موالي 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

.333
- مؤسسة التدبير:

 ATTIJARI« شركة 
مساهمة  شركة   ،»TITRISATION
درهم،   11.400.000,00 رسمالها 
البيضاء-  بالدار  مقرها  الكائن 
املقيدة  الثاني،  الحسن  شارع   ،163
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت 

رقم 80.339. 
-املراقب األلل للحسابات:

 A. SAAIDI ET« مكتب 
بهـاء  السيدة  تمثله   ،»ASSOCIES

السعيدي.  
القانوني  باإليداع  القيام  تم   –  II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
 2 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785355.
عن املستخلص لالبيانات

1060I
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 ملحكم0)  تجسري0)بطلج0
مكتب التصفية لالتسوية القضائية

 اشعار
باملصادقة على مشرلع توزيع

شركة دانياطكس في شخص ممثلها 
القانوني

عن  الصادر  االمر  بمقت�ضى 
التجارية  باملحكمة  املنتدب  القا�ضي 
في   2021 يونيو   29 بتاريخ  بطنجة 
رقم   2021/8304/33 رقم  امللف 
االمر 2021/31 لالقا�ضي باملصادقة 
شركة  بيع  منتوج  توزيع  مشرلع  على 

دانياطكس.
كافة  يشعر  املنتدب  القا�ضي  ان 
دائنين شركة دانياطكس بانه اصدر 
امرا بالتوزيع  باملحاصة على الدائنين 
لاملودع   ،2021 يونيو   29 بتاريخ 
بكتابة الضبط لبان من حق األطراف 
اجل  داخل  بالستئناف  الطعن 
بالجريدة  النشر  تاريخ  من  يوما   15
الرسمية طبقا للمادة 668 من مدلنة 

التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

8

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

التنازل
ملف رقم : 2021/63

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
السيدة  تنازلت   ،2015 أبريل   13
لبطاقة  الحاملة  العافية  ثرية 
 KB67829 رقم  الوطنية  التعريف 
رقم  خليل  سيدي  بزنقة  لالساكنة 
لاملسجلة  طنجة  قبطان  جنان   9
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم : 
100592، عن جميع األصل التجاري 
املجوهرات  لإصالح  لبيع  املخصص 
الطواحن  طريق  بطنجة  لالكائن 
السيد محمد  لفائدة  19 مكرر،  رقم 
لبطاقة  الحامل  الصغير  افيالل 

 ،K400640 رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  األصل  قيمة  لحددت 

موضوع التنازل في مبلغ إجمالي قدره 

100.000 درهم.

لعليه فإن جميع التعرضات تقدم 

داخل  املحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 

أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 

من  لمايليه   84 للفصل  طبقا  الثاني 

مدلنة التجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة اقشور

33 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بس ربسط
ملف رقم : 2021/48

حساب رقم : 3883

الطرف االلل : 

جدار علي

رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.B370239

مغربي الجنسية.

الطرف  الثاني : 

 OFFICINE AL FAJR شركة 

.SARL AU

 622 تجزئة   : االجتماعي  مقرها 

مسيرة 1 تمارة.

.PHARMACIE : االصل التجاري

 1 مسيرة   622 تجزئة   : العنوان 

تمارة

رقم السجل التجاري : 39386.

بمصلحة  التعريضات  لستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط  الى غاية 15 يوما من صدلر  

االعالن  الثاني.

النشرة األللى
رئيس مصلحة السجل التجاري

47 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/37

حساب رقم : 3760

بنيحيى،  أنيس   : األلل  الطرف 
 : الوطنية   التعريف  البطاقة  رقم 

Q221367. مغربي الجنسية.

شركة   : الثاني  الطرف 

 PHARMACIE CENTRALE DE

.TAMESNA SARL AU

محمد  شارع   : االجتماعي  مقرها 

الخامس مشرلع امل 1 عمارة تمسنا 

تمارة.

.PHARMACIE : األصل التجاري

الخامس  محمد  شارع   : العنوان 

مشرلع امل 1 عمارة 3 تمارة.
رقم السجل التجاري : 98372.

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدلر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

92 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بمكلسس
ملف رقم 2021/33

بيع الحق في الكراء
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيدة  باعت   ،2021 4  فبراير 

عدد  ت  ب  الحاملة  سعاد  العماري 

إقامة  رقم  الساكنة   T 74989
عفان بن  عثمان  زنقة   9 شقة   نبيلة 

للسيد مصطفى علوي  م ج مكناس. 

لعدد  ت  ب  الحامل  اسماعيلي 

D947661، الساكن 145 من الشقة 
الزيتون  رياض  الثاني  الطابق   3

مكناس.
التجاري  للمحل  الكراء  في  الحق 
الكائن املتجر رقم 9 باملركز التجاري 

لالغير  مكناس  ج  م  كونتينونطال 

مقيد بالسجل التجاري.

اجمالي  بثمن  قيمته  تحديد  لتم 

قدره 35000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة 
صدلر  تاريخ  من  يوما   )15( عشرة 

النشرة الثانية.

النشرة األللى
عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع أصلين تجاريين

ملف رقم 2021/29

طرف من  محرر  عقد   بمقت�ضى 

بهيئة  املحام  فريخات  هشام  ح/ 

باع   2021 ماي   11 بتاريخ  مكناس 

السيد عزيز هامي الحامل ب.ت رقم 

اعميمي  حي  الساكن   D498635

جمال  للسيدين  مكناس  اكوراي 

 D693544 املهري الحامل ب ت رقم 

اكوراي  اي�ضي  عين  حي  الساكن 

الحاجب.

رقم  ت  ب  الحامل  املهري  عادل 

اي�ضي  عين  حي  الساكن   D538313

اكوراي الحاجب.

جميع األصلين التجاريين الكائننين 

برقم 408 ل407 شارع الحسن الثاني 

مسجل   408 رقم  مكناس  اكوراي 

 82410 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

لالثاني غير مسجل بالسجل التجاري.

إجمالي  بثمن  قيمته  تحديد  لتم 

قدره 160.000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 

التجارية بمكناس داخل أجل خمسة 
صدلر  تاريخ  من  يوما   )15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط املحكمة التجارية بمكناس

122 مكرر

 II.))-))إعالنست)قضسل01
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 ملحكم0)  تجسري0))بمر كش
ملف رقم : 2021/104

حساب رقم :  3424
تقديم أصل تجاري حصة في شركة 

 18 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو 2021 لمسجل بمراكش بتاريخ 
24 يونيو 2021 قدم السيد عبد هللا 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املغيميمي 
لالساكن   EE14620 رقم  الوطنية 
اسكجور   312 رقم   2 برادي  بتجزئة 

مراكش.
 STE ACCESSOIRES لشركة 
مقرها  الكائن   ،  AUTO SARL AU
االجتماعي ب 606 متجر 4 املسيرة 2 

حرف أ مراكش في طور التأسيس.
الكائن  التجاري  االصل  جميع 
أ  حرف   2 املسيرة   4 متجر   606 في 
اكسيسوارات  لبيع  لاملعد  مراكش، 
التجاري  بالسجل  املسجل  السيارات 
تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
الغيميمي  هللا  عبد   98316 رقم 
لاملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

قوم بمبلغ 200.000 درهم.
فعلى دائني البائع املذكور اعاله ان 
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل 
التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  اجل  داخل 
15 من نشر  في  االعالن االلل لينتهي 

االعالن الثاني.
االعالن االلل

رئيس كتابة الضبط 

6 مكرر

املحكمة التجارية  بمراكش
ملف رقم : 2021/105

حساب رقم : 3425
تقديم أصل تجاري حصة في شركة 

بمراكش   موثق  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ  2021 لمسجل  يونيو   20 يوم 
السيد موالي  2021، قدم  يونيو   21
لبطاقة  الحامل  السعدي،  احمد 
 ،E633494 رقم  الوطنية  التعريف 
شركة  دكالة  باب  لبوراتوار  لشركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
االجتماعي  مقرها  الكائن  الوحيد 
باب  اقامة   4 رقم  شقة  بمراكش، 
شركة  هللا،  عبد  موالي  شارع  دكالة 

في طور التأسيس كل االصل التجاري 
بجميع عناصره املادية لاملعنوية.

»مختبر  في  نشاطه  يتمثل 
مسجل  غير  لهو  الطبية«  للتحاليل 
بثمن قدره  التجاري، لحلك  بالسجل 

3.223.000 درهم.
ان  اعاله  املذكور  دائني  فعلى 
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل 
التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 
نشر  تاريخ  من  يبتدئ  اجل  داخل 
االعالن االلل لينتهي في اليوم 15 من 

النشر االعالن الثاني.
 االعالن االلل

رئيس مصلحة كتابة الضبط 

7 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2021/95
حساب رقم 3375

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بمراكش  لمسجل   2021 يناير   6
السيد  باع   2021 ماي   31 بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  أمين  أحمد  قباج 
 ،EE141832 رقم  الوطنية  التعريف 
 27 رقم  عثمان  بتجزئة  لالقاطن 

تاركة، مراكش.
لفائدة السيد نور الدين الكور�ضي، 
املزداد بتاريخ 6 فبراير 1982 بالتوامة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحوز، 
لالقاطن   ،EE57490 رقم  الوطنية 

بتجزئة الصنوبر رقم 203، مراكش.
في  الكائن  التجاري  األصل  جميع 
مراكش  ج1،  اإلزدهار  ياسمين   237
لاملسجل  النسخ،  ملركز  لاملعد 
عناصره  بجميع  التجاري،  بالسجل 
املادية لاملعنوية تحت رقم 119950، 

بثمن قدره 100.000 درهما.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  لينتهي  األلل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني

اإلعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

123 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0))ب2جدة
ملف صعوبة املقاللة رقم : 2019/3801/02

ملف التصفية القضائية رقم : 2020/8303/5

ملف رقم : 2021/8310/61

اشعار باسقاط االهلية التجارية 
الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
رقم  تحت   ،2021/06/23 بتاريخ 
2021/122 في ملف اسقاط االهلية 
 ،2021/8310/61 رقم  التجارية 
رقم  القضائية  التصفية  ملف 
السيد  مواجهة  في   2020/8303/5
شركة  مسير  اكيال  اللطيف  عبد 
التجارية  املحكمة  قضت  اكمطال، 
التجارية  االهلية  باسقاط  بوجدة 
اكيال،  اللطيف  عبد  السيد  عن 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
خمس  ملدة   لحلك   ،M42812 رقم 

سنوات.
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

9

املحكمة التجارية  بوجدة
ملف صعوبة املقاللة رقم : 2019/8303/01

ملف التصفية القضائية رقم : 2020/8303/7

ملف رقم : 2021/8310/55

اشعار باسقاط االهلية التجارية 
بمقت�ضى الحكم الصادر بتاريخ 23 
 2021/123 رقم  2021، تحت  يونيو 
في ملف اسقاط االهلية التجارية رقم 
التصفية  ملف   ،2021/8310/55
في   2020/8303/7 رقم  القضائية 
بوشطاط  الطاهر  السيد  مواجهة 
قضت  نورماكود،  شركة  مسير 
باسقاط  بوجدة  التجارية  املحكمة 
الطاهر  السيد  عن  التجارية  االهلية 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوشطاط، 
ملدة   لحلك   ،F153072 رقم  الوطنية 

خمس سنوات.
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

10

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم 2021/58
حساب رقم : 2022

ح/  حرره  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ بوجدة،  املوثق  متحد،   خليل 

بوجدة  مسجل   2021 ماي  ل7   5
 : السيد  فوت   2021 يونيو   7 بتاريخ 
 24  : بـ  حماني عبد الرحمان الساكن 

حي العرفان الحقيقة رقم 1 لجدة.

للسيدة :

املسيرة  بحي  الساكنة  مقور  رجاء 

شارع امكالة رقم 19 لجدة.

مجموع األصل التجاري املخصص 

يحيى  سيدي  بطريق  الكائن  ملصبنة 

من  عليه  املشطب  لجدة،   10 رقم 

السجل التجاري، بثمن إجمالي قدره 

80.000 درهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 

أقصاه  أجل  داخل  بوجدة  التجارية 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدلنة 

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

124 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0))بسكسدور
ملف صعوبة املقاللة رقم : 2019/8306/63

اشعار  
  71 رقم  الحكم  بمقت�ضى 

 ،2021 يونيو   29 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاللة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   ،  2021/8306/63

التجارية باكادير.

بالتصفية القضائية في حق شركة 

شخص  في  ترلنسبور  برادرز  توينز 

ممثلها القانوني الكائن مقرها بالبقعة 

لاملسجلى  اكادير،  تيليال   1854 رقم 

التجارية  باملحكمة  التجاري  بالسجل 

باكادير تحت رقم 949 ترتيبي.

را�ضي  عمر  السيد  على  باإلبقاء 

قاضيا منتدبا لالسيد خالد العظيمي 

اساكتي  ابراهيم  لالسيد  له  نائبا 

سنديكا.

الدفع  عن  التوقف  تاريخ  باعتبار 

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�ضي 

بفتح مسطرة التسوية القضائية.

بشمول الحكم بالنفاح املعجل.
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

11
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املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف عدد 2018-460

حساب خصو�ضي : 184
إصالح إعالن اشهار
 تفويت أصل تجاري

استدراك خطإ لقع باإلعالن الذي 
تم نشره بالجريدة الرسمية تحت رقم 
5537 ص 17327 بتاريخ 12 ديسمبر 
صفحة   5539 رقم  لتحت   ،2018
 2018 ديسمبر   26 بتاريخ   18077
التجاري  األصل  بنسبة  األمر  ليتعلق 
هو  الصحيح  إح  التفويت  موضوع 
الثلث الذي تم بيعه من طرف السيد 
عبد هللا اضران لفائدة ابراهيم اكنال 

بدل النصف املضمن باإلعالن.
 تحت جميع التحفظات.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

77

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021-35
حساب خصو�ضي : 2335

بيع أصل تجاري
املحرر  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
أغسطس   25 في  اإلمضاء  املصذح 
محمد  البوهالي  السيد  باع   ،2020
جميع   ،M25033 الوطنية  بطاقته 
األصل  من   %50 في  املقدرة  حصته 
رقم   306 ببلوك  الكائن  التجاري 
اكادير،  رشيد  موالي  حي  مكرر   27
لاملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
 51452 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 
هللا  رجف  محمد  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
اجمالي  بثمن  لحلك   ،MC184546

قدره 120000 درهم.
كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  لبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  الخمسة 
 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

ل104 من مدلنة التجارة.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021-37
حساب خصو�ضي : 2395

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
بمقت�ضى عقد التقديم املصذح 

اإلمضاء بتاريخ 3 يونيو 2021 لتقرير 
مراقب الحصص املحرر بمكتب 

حسابات الساحل، قدم السيد عبد 
العزيز أنوار العلمي الحامل لبطاقة 
 BE560273 التعريف الوطنية رقم
لاملسجل بالسجل التجاري بأكادير 
تحت رقم 44362، األصل التجاري 
الكائن بعمارة أفرني رقم 22 رياض 
السالم أكادير، كحصة في الشركة 
 STE PHARMACIE EL : املدعوة
.ALAMI D’AGADIR SARL AU

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  لبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  الخمسة 
 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

ل104 من مدلنة التجارة.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021-38
حساب خصو�ضي : 2396

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
املصذح  التقديم  عقد  بمقت�ضى 
اإلمضاء بتاريخ 2 يونيو 2021 لتقرير 
بمكتب  املحرر  الحصص  مراقب 
السيد عبد  الساحل، قدم  حسابات 
لبطاقة  الحامل  سالم  اد  السالم 
 JD9244 رقم  الوطنية  التعريف 
بأكادير  التجاري  بالسجل  لاملسجل 
التجاري  األصل   ،62392 رقم  تحت 
الكائن بعمارة أفرني رقم 27 بلوك ب 
حي الهدى أكادير، كحصة في الشركة 
 STE ALYY 4 CAFE SARL  : املدعوة 

.AU

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  لبذلك 

أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   )15( عشرة  الخمسة 

 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

ل104 من مدلنة التجارة.

النشرة األللى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021-39

حساب خصو�ضي : 2405
هبة أصل تجاري

بمكتب  املحرر  العقد  بمقت�ضى 

االبتدائية  املحكمة  بدائرة  العدالن 

ليوسف  فقيه  بن  حسن  بأكادير 

هاللي بتاريخ 6 أغسطس 2020.

باهلل  املرحوم  لرثة  بموجبه  لهب 

لهم  احمد  بن  الزليزي  ابراهيم 

السادة :

ميلود  بنت  ملقرشل  محجوبة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  الحسين  بن 

.JB155857

ابراهيم  بنت  الزليزي  فتيحة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J310733
ابراهيم  بن  الزليزي  رضوان 

الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J315552

ابراهيم  بنت  الزليزي  بهيجة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J358989

ابراهيم  بنت  الزليزي  ليلى 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J440011

ابراهيم  بنت  الزليزي   جميلة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J457427

ابراهيم  بن  الزليزي  محمد 

الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J526149

ابراهيم  بن  الزليزي  الدين  عز 

الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J404158

الصمد  عبد  السيد  لفائدة 

الزليزي بن ابراهيم بن احمد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

J453729 ابن األللى لشقيق األخرين، 

لهم  املورلثة  املشاعة  حصتهم  كافة 

بشارع  الكائن  التجاري  األصل  من 

أكادير،  القدس  حي   88 رقم  غاندي 

بثمن إجمالي قدره 120.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  لبذلك 

أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   )15( عشرة  الخمسة 

من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدلنة التجارة.

النشرة األللى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مكتب السجل التجاري

ملف عدد 2021-40

حساب خصو�ضي : 2415

تقديم أصل تجاري 
بمكتب  املحرر  العقد  بمقت�ضى 

محامية  مسوس  مليكة  األستاحة 

بهيئة أكادير لاملصذح اإلمضاء بتاريخ 

12 أبريل 2021،

فوت بموجبه السيد احمد سفرت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

للحساب  باسم   J810400 رقم 

السيد محمد سفرت الحامل لبطاقة 

 JD27143 رقم  الوطنية  التعريف 

بأكادير  التجاري  بالسجل  لاملسجل 

تحت رقم 30928 لفائدة :

الحامل  سفرت  زكرياء  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.J437724



عدد 5673 - 10 حل الذجة 1442 )21 يوليو 2021) الجريدة الرسمية8)53   

الحامل  سفرت  الحسين  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجاري  األصل  كافة   ،J422722

 PATISSERIE DU SAHEL املدعو 

رقم  القادر  عبد  امير  بشارع  لالكائن 

إجمالي  بثمن  أكادير،  املسيرة  حي   37

قدره 100.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  لبذلك 

أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   )15( عشرة  الخمسة 

من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدلنة التجارة.

النشرة األللى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بس د ر)  ب1ضسء
ملف رقم 130160

حساب رقم : 13757

عقد تقدمة
السيد ادري�ضي لدغيري حسني 

الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BL7407

للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  لمسجل  الطبيعي 

 283358 رقم  تحت  بالدار  البيضاء 

لبصفته مسير لحيد لشركة في طور 

التكوين ......... خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE MOKADADلشركة

حات  شركة   LAHRIZI SARL AU

لاحد  محدلدةبشريك  مسؤللية 

مقرها االجتماعي ب 153 شارع مقداد 

لحريزي حي الهدى الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 

االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع  أيضا 

التجاري  الشركة األصل  لهذه  النهائي 

153 شارع  الكائن بالدار البيضاء ب 

الدار  الهدى  حي  لحريزي  مقداد 

التجاري  بالسجل  لاملسجل  البيضاء 

بالدار البيضاء تحت رقم 283358.

تسجل  فالتعرضات  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

56 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130170

حساب رقم : 13936

عقد تقدمة
السيد هشام لفي الحامل للبطاقة 

BE655175 الوطنية رقم

للشخص  ممثل  بصفته 

التجاري  بالسجل  لمسجل  الطبيعي 

 387492 رقم  تحت  بالدار  البيضاء 

في  لشركة  لحيد  مسير  لبصفته 

 PHARMACIE التكوين  طور 

MOUSSAFIR خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

PHARMACIE MOUSSAFIR شركة 

بشريك  املحدلدة  املسؤللية  حات 

لحيد مقرها االجتماعي ب 38 املحطة 

الطرقية لالد زيان الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

النهائي  االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  لهذه الشركة األصل 

بالدار البيضاء ب 38 املحطة الطرقية 

لاملسجل  البيضاء  الدار  زيان  لالد 

بالدار البيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 387492.

تسجل  فالتعرضات  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

57 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130182

حساب رقم : 14159

عقد تقدمة
جواد،  حسيني  خياطي  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.B43335

للشخص  ممثل  بصفته 

التجاري  بالسجل  لمسجل  الطبيعي 

 205.210 بالدار  البيضاء تحت رقم 

لبصفته مسير لحيد لشركة في طور 

ج  أنترناسيونال  »فيدسيير  التكوين 

ف ك« خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

ك«  ف  ج  أنترناسيونال  »فيدسيير 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

االجتماعي  مقرها  لحيد  بشريك 

بالدار البيضاء، 62 شارع سيدي عبد 

الرحمان الشقة 1

املذكورة  الشركة  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

بالدار البيضاء، 62 شارع سيدي عبد 

الرحمان.

التجاري  بالسجل  لاملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 205.210.

تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130186

حساب رقم : 14189

عقد تقدمة
السيدة أسماء الشرايبي، الحاملة 

.BE558585 للبطاقة الوطنية رقم

الطبيعي  بصفتها ممثلة للشخص 

التجاري  بالسجل  مسجل  لغير 

مسيرة  لبصفتها  بالدار  البيضاء 

التكوين  طور  في  لشركة  لحيدة 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 SOCIETE - ASMAA CHRAIBI

مسؤللية  حات  شركة   SARL AU

مقرها  لاحد  بشريك  محدلدة 

االفراني  يحيى  ابن  بزالية  االجتماعي 

الدار البيضاء

املذكورة  الشركة  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
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من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

يحيى  ابن  بزالية  بالدار البيضاء، 

االفراني الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  مسجل  لغير 

بالدار البيضاء.

تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

59 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130196

حساب رقم : 14292

عقد تقدمة
نعيمة،  لدغيري  ادري�ضي  السيدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

للشخص  ممثل  بصفتها   B243547

 IDRISSI OUDGHIRI« الطبيعي 

NAIMA« لمسجل بالسجل التجاري 

بالدار  البيضاء تحت عدد 191796.

لشركة  لحيدة  مسيرة  لبصفتها 

 PHARMACIE التكوين  طور  في 

 EL HOUDA DERB SOLTAN

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE EL HOUDA DERB«

االجتماعي  مقرها  شركة   »SOLTAN

مرس  حي  ملرتين  شارع   ،19 برقم 

السلطان، الدار  البيضاء

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء، برقم 19، شارع ملرتين 

حي مرس السلطان، الدار  البيضاء.
التجاري  بالسجل  لمسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 191796.
تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األللى

60 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130198

حساب رقم : 14318
عقد تقدمة

الحاملة  بنهيمة،  حكيمة  السيدة 
 BJ320183 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 
التجاري  بالسجل  لمسجل 
بالدار البيضاء  تحت عدد 390380.

لبصفتها مسيرة لحيدة لشركة في 
طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 SOCIETE PHARMACIE« لشركة 
حات  شركة   »AL MOLK SARL AU
لاحد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 
 1/4 سالم  بتجزئة  االجتماعي  مقرها 

رقم 3 اهل الغالم الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

 1/4 سالم  بتجزئة  بالدار البيضاء، 
رقم 3 اهل الغالم الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  لاملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 390380.

تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

61 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130202

حساب رقم : 14373

عقد تقدمة
املقتريض،  الدين  صالح  السيد 

رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشخص  M239932 بصفته ممثلة 
التجاري  بالسجل  لمسجل  الطبيعي 

بالدار البيضاء  تحت عدد 371088.

في  لشركة  لحيد  مسير  لبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE DOUKKALA -«

مسؤللية  حات  شركة   »SANTE

مقرها  لاحد  بشريك  محدلدة 
شارع   32 زنقة   33 ب  االجتماعي 

 1 مسيرة  صحرالي  القادر  عبد 

الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
 32 زنقة   33 ب  بالدار البيضاء، 

شارع عبد القادر صحرالي مسيرة 1 

الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  لاملسجل 
بالدار البيضاء تحت رقم 371088.

تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األللى

62 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130204

حساب رقم : 14419
عقد تقدمة

جالدي،  الرزاق  عبد  السيد 
 GA14924 الحامل للبطاقة الوطنية
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفته 
التجاري  بالسجل  لمسجل 
بالدار البيضاء  تحت عدد 367908.

في  لشركة  لحيد  مسير  .بصفته 
طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ABOU ZAID«
حات  شركة   »BD AL MASSIRA
لاحد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 
مقرها االجتماعي بزنقة 36 رقم 4 حي 

املسيرة 2 الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
4 حي  36 رقم  بالدار البيضاء، بزنقة 

املسيرة 2 الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  لاملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 367908.
تسجل  التعرضات  فأن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األللى

63 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130210

حساب رقم : 14448
عقد تقدمة

الحامل  زليال،  عالل  السيد 
للبطاقة الوطنية H140172 بصفته 
لمسجل  الطبيعي  للشخص  ممثلة 
بالدار البيضاء   التجاري  بالسجل 

تحت عدد 335530.
في  لشركة  لحيد  مسير  لبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
حات  شركة   »SOCIETE ZISKANE«
لاحد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 
بعلبك  زنقة   24 ب  االجتماعي  مقرها 

حي الزاس اللراين الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 
تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء، بـ 24 زنقة بعلبك حي 

الزاس اللراين الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  لاملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 335530.
تسجل  فالتعرضات  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة األللى

64 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132018

حساب رقم : 14573
عقد تقدمة

السيدة كريمة الديوري، الحاملة 
B804944 بصفته  الوطنية  للبطاقة 
لمسجل  الطبيعي  للشخص  ممثلة 
بالدار البيضاء   التجاري  بالسجل 

تحت عدد 242872.

في  لشركة  لحيد  مسير  لبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 »PHARMACIE DERB TALIANE«

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  لاحد  بشريك 

416 زنقة كلميم الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

كلميم  زنقة   416 بـ  بالدار البيضاء، 

الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  لاملسجل 

بالدار البيضاء تحت رقم 242872.

تسجل  فالتعرضات  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

65 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بس د ر)  ب1ضسء
ملف رقم 130220

حساب رقم : 14574

عقد تقدمة
العزيز،  عبد  جبران  السيد 

 I118924 الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفته 

لحيد  مسير  لبصفته  مسجل  لغير 

خصائصها  التكوين  طور  في  لشركة 

كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 CENTTRE D HEMODIALYSE«

 YACOUB EL MANSOUR SARL

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة   »AU

االجتماعي  مقرها  لاحد  بشريك 

املنصور  يعقوب  شارع    18/16 ب 

املعاريف الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
لسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 

اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها 
التجاري  الشركة األصل  لهذه  النهائي 

  18/16 بـب  بالدار البيضاء،  الكائن 

املعاريف  املنصور  يعقوب  شارع 

الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  املسجل  لغير 

بالدار البيضاء.

تسجل  فالتعرضات  لبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة األللى

66 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بس د ر)  ب1ضسء
ملف رقم 130222

حساب رقم 14578

عقد تقدمة

الحامل  السبحي  الحبيب  السيد 

 ،WA10029 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  لمسجل 

 ،412506 رقم  تحت  البيضاء 

لبصفته مسير لحيد لشركة في طور 

التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 PHARMACIE EL MASJID لشركة 

حات  شركة   EL HABIB SARL AU

لاحد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

حي  بالرياض  االجتماعي  مقرها 
الحسني مجموعة 34H إقامة 8 رقم 

8 الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مساهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر اصول لخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

تسجيلها  يوم  من  ابتداء  بها  املساهم 

في السجل التجاري.

من  املستفيذة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

أيضا  لها  لسيكون  العقد  هذا  توقيع 

النهائي  االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  لهذه الشركة األصل 

بالدار البيضاء بالرباض حي الحسني 
الدار   8 8 رقم  اقامة   34H مجموعة 

البيضاء.

لاملسجل بالسجل التجاري بالدار 

لبذلك   412506 رقم  تحت  البيضاء 

الضبط  بمكتب  تسجل  فالتعرضات 

السجل  بمكتب  التجارية  باملحكمة 

التجاري.

النشرة األللى

67 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بس د ر)  ب1ضسء
ملف رقم 130288

حساب رقم 15153
بيع أصل تجاري

خطاب  محمد  السيد  فوت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
W85103 لفائدة السيد ادريس  رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سعودي 

.BH547362 الوطنية

املتواجد  التجاري  األصل  مجموع 

لاد  شارع   564 البيضاء  بالدار 

الذهب درب خالد لاملسجل بالسجل 

التجاري عدد 235234.
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تسجل  التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشرة   خمسة  أجل  داخل  البيضاء 
األللى  للنشرة  املوالي  يوما   )15(

لالثانية.
النشرة األللى

عن رئيس كتابة الضبط

68 مكرر

 ملحكم0)  تجسري0)بفسس
شركة مطاحن الدكارات

نشر الحكم القا�ضي بحصر مخطط 
االنقاح

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بفاس أنه 
حكم  صدر   ،2021 يونيو   30 بتاريخ 
عن املحكمة التجارية بفاس تحت رقم 
16 في امللف رقم 2021/8316/113، 
في حق  االنقاح  ق�ضى بحص مخطط 
الكائن  الدكارات  مطاحن  شركة 
مقرها االجتماعي بشارع خريبكة الحي 
لاملقيدة  فاس  الدكارات  الصناعي 
 16153 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 
على  لباالبقاء  السنديك  مقترح  لفق 
محسن  األستاح  املنتدب  القا�ضي 
بولعيون لبتعيين األستاح عبد القادر 
بنعدل نائبا له لاإلبقاء على السنديك 
مكلفا  بصفته  عبدلن  العزيز  عبد 
االنقاح  مخطط  تنفيذ  بمراقبة 
لباستئناف سريان الفوائد ابتداء من 
بالنفاح  الحكم  لشمول  الحكم  تاريخ 
لبرفض  امتيازية  املصاريف  املعجل 

باقي الطلب.
عن رئيس كتابة الضبط

70

املحكمة التجارية بفاس
الشركة العامة للحبوب لاملواد

نشر الحكم القا�ضي بحصر مخطط 
االنقاح

مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 ،2021 يونيو   30 بتاريخ  أنه  بفاس 
التجارية  املحكمة  عن  حكم  صدر 
رقم  امللف  في   17 رقم  تحت  بفاس 

بحصر  ق�ضى   ،2021/8316/114
الشركة  حق  في  االنقاح  مخطط 
العامة للحبوب لاملواد الكائن  مقرها 
االجتماعي تجزئة النماء الحي الصناعي 
لاملقيدة  فاس   150 رقم  بنسودة 
 18671 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 
على  لباالبقاء  السنديك  مقترح  لفق 
محسن  األستاح  املنتدب  القا�ضي 
بولعيون لبتعيين األستاح عبد القادر 
بنعدل نائبا له لاإلبقاء على السنديك 
مكلفا  بصفته  عبدلن  العزيز  عبد 
االنقاح  مخطط  تنفيذ  بمراقبة 
لباستئناف سريان الفوائد ابتداء من 
بالنفاح  الحكم  لشمول  الحكم  تاريخ 
لبرفض  امتيازية  املصاريف  املعجل 

باقي الطلب.
عن رئيس كتابة الضبط

71

 ملحكم0) البتد ل01)بسملحمدو0
ملف بيع : 2021/2

حساب خصو�ضي : 8372
إعالن عن إشهار هبة أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  باملحمدية  االبتدائية  باملحكمة 
بمقت�ضى العقد التوثيقي الذي تلقاه 
األستاح املوثق عبد الصمد الصلحي، 
باملحمدية،   2021 ماي   20 بتاريخ 
قامت السيدة فاطمة لاكريم بصفتها 
فتيحة  السيدة  موكليها  عن  نائبة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ميموني، 
الوطنية رقم T69644، لالسيد خالد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  ميموني، 
جميع  بهبة   T87983  : رقم  الوطنية 
األصل التجاري املتواجد بالحرية رقم 
لمسجالن  باملحمدية  العاليا   387
بالسجل التجاري على الشكل التالي :

السيدة فتيحة ميموني تحت رقم 
13522 لالذي يوجد في إطار شراكة 
 : رقم  التجاري  السجل  مع  فعلية 

.8790
رقم  تحت  ميموني  خالد  لالسيد 
شراكة  إطار  في  يوجد  لالذي   8790
 : رقم  التجاري  السجل  مع  فعلية 

.13522

محمد  السيد  لفائدة  لحلك 

التعريف  لبطاقة  لالحامل  ميموني 

الوطنية رقم T8688 للقد تم تقويمه 

بقيمة ثالثمائة لخمسون ألف درهم 

350000 درهم.

التعرضات  جميع  فإن  لعليه 

كتابة ضبط هذه  إلى  تقدم  أن  يجب 

من  يوما   15 أجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

38 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)بس قل1طرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري رقم : 

2021/04

حساب خصو�ضي رقم : 18446

املوضوع : طلب إشهار تنازل نصف 
أصل تجاري

في حرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

 MADAME  : تنازلت   2021 أبريل   7

 RKIA BOUTKHIL MAROCAINE

األصل  نصف  عن   CIN : F196471

أبو  زنقة   ،21  : ب  الكائن  التجاري 

تمام دكان رقم 1 املستغل لبيع املواد 

الغذائية بالتقسيط.

لدى  التجاري  بالسجل  لاملقيد 

تحت  بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

ب  تقديره  تم  لالذي   52074 رقم 

30000 درهم لفائدة :

 KAMAL MARDI MAROCAIN

.CIN : G261190

املذكور  املتصدق  دائني  فعلى 

لدى  بتعرضهم  يتقدموا  أن  أعاله 

داخل  بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشرة 

مدلنة  من   84 للفصل  طبقا  الثانية 

التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشالي

93 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)ب2 دي)زم
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/04
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
طرف  من   2021 مارس   31 في 
موثق  البوعقيل  هللا  عبد  األستاح 
السيدة  باعت  البيضاء،  بالدار 
بإقامة  القاطنة  مغربية،  بدة،  رجاء 
الدار  بوعزة  دار   2 طامريس  ازلر 
التعريف  لبطاقة  لالحامل  البيضاء، 
للسيد   ،BE746680 رقم  الوطنية 
الساكن  مغربي  اسماعيل،  سليمان 
لجدة،   98 الرقم  السعديين  شارع 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  لالحامل 
التجاري  األصل   ،F427763
شعار  تحت  لصيدلية  املخصص 
بالسجل  لاملسجل  االمل«  »صيدلية 
رقم  تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 
لالواقع  التحليلي  بالسجل   4672
الخامس  محمد  شارع   189 الرقم 

لادي زم.
تسجل  التعرضات  فإن  لبذلك 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  زم  بوادي 
النشرة  صدلر  تاريخ  من  يوما   )15(

الثانية.
النشرة الثانية

زينب العمراني
محررة قضائية

125 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)بسنزكسن
مكتب التنفيذات املدنية

 ملف التنفيذ املدنية
ملف التنفيذ )ق ت ت(

عدد 2020-89

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : رشيدة بوحويلي لمن معها

النائب عنهم االستاح محمد باقشا املحامي
 بهيئة أكادير

في مواجهة : لطيفة بوحويلي لمن معها

التنفيذ  قا�ضي  السيد  يعلن 
أنه  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 
على   ،2021 أغسطس   17 بتاريخ 
بقاعة           صباحا  العاشرة  الساعة 
االبتدائية  املحكمة  بمقر  العقارية 
بانزكان ستقع سمسرة عمومية للبيع 

باملزاد العلني العقارات التالية :
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ملكية العقار العادي املسمى ملك 

ملك  عن  عبارة  هو  لالذي  املغارة 

 22 هكتار   6 حوالي  مساحته  فالحي 

أر 3 سنتيار، يحده شماال : احمد بن 

صبار،  لرثة   : جنوبا  مبارك،  الحاج 

الحاج   : غربا  التنان،  الرامي   : شرقا 

احمد بن مبارك لالكائن بمزارع دلار 

ابت  لقيادة  جماعة  ارهيم  نايت 

عميرة عمالة اشتوكة أيت باها.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ  في  العمومية  السمسرة 

1.244.060 درهم.

منفعة العقار العادي املسمى ملك 

بوييلنكون لالذي هو عبارة عن ملك 

غابوي تابع للمياه لالغابات مساحته 

حوالي 3 هكتار يحده : شماال احموش، 

عمر،  اخراز  شرقا  بوردان،   : جنوبا 

البرايم  ايت  حيسون  فاطمة   : غربا 

اخربان  مزارع  ادميم  بغابة  لالكائن 

القرلية  الجماعة  املسيرة  قرب مطار 

التمسية.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ  في  العمومية  السسمسرة 

90.000 درهم.

مع االشارة إلى أن السمسرة ستقع 

بخصوص  فقط  املنفعة  حدلدة  في 

امللك املسمى ملك بويبلنكون.

هو  لالذي  العادي  العقار  ملكية 

مساحتها  أرضية  بقعة  عن  عبارة 

: قبلة   : يحجها  مربع  متر   130  حوالي 

في  علي  عمران  ابا  بحرا  الطريق، 

االخر،  البعض  في  لالطريق  البعض 

يمينا  احميدان،  بن  مبارك  يسارا 

الطريق لالكائنة بدلار اخربان جماعة 

ايت  انزكان  عمالة  التمسية  لقيادة 

ملول.

الهيكلة  بعد  أنه  إلى  اإلشارة  مع 

الهيكلي  لالتصميم  للدلار  الجماعية 

املختصة  املصالح  طرف  من  املنجز 

مربع  متر   80 مساحته  ما  منها  بقي 

فقط.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

السمسرة العمومية في مبلغ 96.000 

درهم.

مصلحة  أمام  العرلض  لتقدم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
االعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  بانزكان 
يؤدي  متزايد  اخر  على  املزاد  لير�ضى 

الثمن مع زيادة 3% لفائدة الخزينة.
يمكن  املعلومات  من  لللمزيد 
التنفيذات  بمكتب  االتصال 
االبتدائية  باملحكمة  القضائية 

بانزكان حيث يوجد دفتر التحمالت.
ابتداء  العرلض  تسجيل  يمكن 

من تاريخ نشر هذا االعالن.
79

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري

ملف عدد 2021-16

حساب خصو�ضي : 7739

بيع أصل تجاري
من  منجز  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
طرف ح نور الدين اميني موثق بأكادير 
لاملودع   ،2021 أبريل   23 في  مؤرخ 
بكتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ 14 

يونو 2021.
الحامل  ازرلال محمد  السيد  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الغني  عبد  االعرج  للسيد   J108529
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل  كافة   ،MC194266 رقم 
لأللعاب  متجر  في  املتمثل  التجاري 
االلكترلنية املستغل في املحل الكائن 
انزكان  مسكينة  زنقة   125 برقم 
بهذه  التجاري  بالسجل  لاملسجل 

املحكمة تحت رقم 3072.
 150.000 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  لبناء 
حي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15 يوما  املحكمة داخل أجل أقصاه 
للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية 

84 من مدلنة التجارة.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2021/15

حساب رقم : 7732
تجاري  أصل  بيع  عقد  بمقت�ضى 

لملحقه   2018 ديسمبر   9 في  مؤرخ 

2019 املنجز من  12 يوليو  في  املؤرخ 

طرف ح/ مصطفى موريد محام بهيئة 

أكادير.

الضبط  بكتابة  مودع  لبطلب 

بتاريخ 14 يونيو 2021.

اكوري  نفيسة  السيدة  باعت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الكباحي  للسيد علي   JB235010 رقم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.JB155861 رقم

الكائن  التجاري  األصل  مجموع 

لالفواكه  للخضر  الجملة  بسوق 

لاملسجل  103ك  رقم  بإنزكان 

 40004 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بالسجل التحليلي بهذه املحكمة.

لاملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره 1.000.000 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  لبناء 

حي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 

املحكمة  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

املوالية  يوما   15 أقصاه  أجل  داخل 

من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

فتيحة ملبرع

126 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)بس ص2يرة
مكتب السجل التجاري

ملف اإلشهار رقم : 2021/41

حساب رقم :  2068

السجل التجاري : 1793
 عقد بيع أصل تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 

أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح :

التوثيقي  العقد  بمقت�ضى  أنه 

الدين  نور  ح.  طرف  من  املحرر 

في  لاملؤرخ  بالصويرة  موثق  املكوري 

لاملؤدى عنه رسوم   2021 فبراير   26

التسجيل بتاريخ 4 مارس 2021 تحت 

RE2021- OR : 2260/2021 ل  رقم 

.0002366-11064

 PAMAJU« الشركة  باعت 

القانوني  ممثلها  شخص  في   »SARL

 Françoise Juliette Fanny السيدة  

الجنسية،  فرنسية   ،Deflandre

 ،1971 فبراير   11 بتاريخ  املزدادة 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  لالحاملة 

 LES« شركة  لفائدة   N000215P

لاملسجلة   »3 MATELOTS SUCC

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بالصويرة تحت رقم 5587، لالتي هي 

 GLM DISTRIBUTION« فرع لشركة

ممثلها  شخص  في   »SARL AU

 Guillaume Jean السيد  القانوني 

املزداد  الجنسية،  فرن�ضي   ،Simon

بتاريخ 9 أبريل 1978، لالحامل لجواز 

17AY15329، لالساكن  السفر رقم 

بفرنسا.

عناصره  بجميع  التجاري  األصل 

رقم  بفيال  الكائن  لاملعنوية  املادية 

ليستغل  الصويرة،  التالل  حي   20

اسم،  تحت  )فندق(  نشاط  ملمارسة 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  املسجل 

رقم  تحت  بالصويرة  االبتدائية 

1793، بثمن قدره 1.900.000 درهم.

املذكور  البائع  دائني  فعلى  لعليه 

مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

املحكمة  بهذه  التجاري  السجل 

التجارية داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

في  لينتهي  األلل  اإلعالن  هذا  نشر 

اليوم الخامس عشر من نشر األعالن 

الثاني .

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : حسن لشهب

141 مكرر
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 ملحكم0) البتد ل01)بتيزنيت
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2020/57
حساب خصو�ضي رقم :  3889

 تفويت أصل تجاري
تجاري  أصل  لبيع  عقد  بمقت�ضى 
السيد  باع   2020 يوليو   9 في  املؤرخ 
لطنيته  الحنفي  ابن  اباكريم  حازم 
رقم JE205297 كافة األصل التجاري 
)قبو(  السفلي  بالطابق  الكائن 
19 عمارة البيهي لدادية  للمحل رقم 
املوظفين تيزنيت لاملخصص لقاعات 
لاملسجل  لاملشرلبات،  اللعب 
التجاري  بالسجل  رقم9440  تحت 
لفائدة  بتيزنيت   االبتدائية  باملحكمة 
لطنيته  الحسن  ابن  بوكريم  حسن 

.JE258478 رقم
املادية لاملعنوية   بجميع عناصره 
قدره  إجمالي  بثمن  قوم  لاحي 

250.000 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  لبذلك   
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 
بتيزنيت داخل أجل  15 يوما املوالية 
من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدلنة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

تحت جميع التحفظات

144 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2021/01
حساب خصو�ضي رقم :  3701

 تفويت أصل تجاري
تجاري  أصل  لبيع  عقد  بمقت�ضى 
باعت   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 
رقم  لطنيتها  بنصالح  يمنة  السيدة 
التجاري  األصل  كافة   JE29797
سابقا   137 برقم  الكائن  للمحل 
لحاليا رقم 92 بشارع محمد الخامس 
تيزنيت لاملخصص للخدمات الهاتفية 
املكتبية  األدلات  لبيع  لاالنترنيت 
رقم  لطنيته  ساكي،  الحسن  لفائدة 

.JB317893

لاملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

قدره  إجمالي  بثمن  قوم  لاحي 

140.000 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  لبذلك   

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزنيت داخل أجل  15 يوما املوالية 

من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

تحت جميع التحفظات

145 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)سبال

ملف رقم : 2021/16

حساب رقم : 37277

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
الطرف االلل : 

السيدة الكرزيطي فاطمة.

رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.E56815

مغربي الجنسية.

الطرف  الثاني : 

 PHARMACIE EL BAHJA شركة 

SALE SARL AU

الكرزيطي   : القانوني  مسيرها 

فاطمة.

االصل التجاري : صيدلية.

العنوان : رقم 5، شارع الصحراء، 

حي   ،5 سكتور  القدس،  مسجد 

السالم سال.

رقم السجل التجاري : 2018 سال.

بمصلحة  التعرضات  لتستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

صدلر  من  يوما   15 غاية  الى  بسال 

االعالن الثاني.

االعالن االلل
رئيس مصلحة السجل التجاري

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

ملف رقم : 2021/17

حساب رقم :  37278

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
الطرف االلل : 

السيد احمد امين زنيبر.
رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.A62504

مغربي الجنسية.

الطرف  الثاني : 

 PHARMACIE DU شركة 

  QUARTIER INDUSTRIEL SALE

SARL AU

امين  احمد   : القانوني  مسيرها 
زنيبر.

مغربي الجنسية.
 ،581 رقم   : االجتماعي   مقرها 

تقاطع شارع الركزيز  لابن الخطيب، 

الدار الحمراء سال.

االصل التجاري : صيدلية.
581، تقاطع شارع  : رقم  العنوان 

الركزيز لابن الخطيب، الدار الحمراء 

سال.
رقم السجل التجاري : 4236 سال.

بمصلحة  التعرضات  لتستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
صدلر  من  يوما   15 غاية  الى  بسال 

االعالن الثاني.
االعالن االلل

رئيس مصلحة السجل التجاري

4 مكرر

 ملحكم0) البتد ل01)سب1دي)
سل1مسن

اشهار بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يشهد 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان.

بمقت�ضى عقد بيع محرر من طرف 

االستاح منير شرلف موثق بالقنيطرة، 

باع السيد ابراهيم الرالي بن سعيد، 

حي   4 رقم  املار�ضي  بحي  الساكن 

خريبكة سيدي سليمان، لطنيته رقم 

G/36614، للسيدين بلعيد الكبا�ضي 

بن العربي الساكن بحي بام بلوك 17 

رقم 20 سيدي سليمان، لطنيته رقم 

GA/28571، االصل التجاري الكائن 

 254 رقم  الخامس  محمد  بشارع 

بالسجل  لاملقيد  سليمان،  سيدي 

التجاري  السجل  بقسم  التحليلي 

باملحكمة االبتدائية بسيدي سليمان 

قدره  بثمن   28538 رقم  تحت 

400.000 درهم.

البائعين  دائني  فعلى  لعليه 

يتقدموا  أن  املذكور  التجاري  لالصل 

بتعرضاتهم الى قسم السجل التجاري  

 15 لدى املحكمة داخل أجل أقصاه 

الثاني  االعالن  صدلر  تاريخ  من  يوما 

طبقا للفصل 84 من مدلنة التجارة.

االعالن االلل

رئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

محكم0) الستئلسف)بفسس
ملف رقم : 2021/2609/188

ملخص الحكم ال القرار
االسم العائلي : زلاق 

االسم الشخ�ضي : سمير.

ابن : محمد    لامه : فاطمة بنت 

حموش.

 1992/11/10  : بتاريخ  املولود 

بالالد املالح.

الساكن : الالد املالح الزراردة تازة.

حكم عليه بتاريخ : 27 ماي 2021 

من طرف غرفة الجنايات بفاس.

من اجل جناية السرقة املوصوفة 

بالليل لالتسلق لالكسر.

 (2( بسنتين  حلك  عن  لمعاقبته 

لاحدة  سنة  حدلد  في  نافذة  حبسا 

الباقي لتحميله  في  التنفيذ  لموقوفة  

الصادر لاالجبار في االدنى.

حرر بفاس بتاريخ 9 يونيو 2021

الرئيس

 ممثل النيابة العامة 

كاتب الضبط

12
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محكم0) الستئلسف)بتسزة

ملف جنائي استئنافي رقم : 2020/2611/5

ملف ابتدائي : 2018/2610/41

عالقة بامللف االستئنافي رقم : 

2018/2612/172

ملخص  القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي : غنضور. 

االسم الشخ�ضي : محمد.

ابن : محمد بن عبد السالم. 

لامه : خديجة بنت رحو.

املولود بتاريخ : 1989/01/01 .

باشوية  التقدم  حي   : الساكن 

تاهلة تازة.

ديسمبر   30  : بتاريخ  عليه  حكم 

.2020

القا�ضي  املستانف  القرار  بتاييد 

لتحميل  نافذا  حبسا  سنوات  بثالث 

املتهم الصائر مجبرا في االدنى.

الجل : الضرب لالجرح الناتج عنه 

عاهة مستديمة.

حرر بتازة بتاريخ 4 يونيو 2021

الرئيس       ممثل النيابة العامة     كاتب الضبط

13

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي

رقم 48/ 2020/2611
ملف ابتدائي 41/2609/2019

له عالقة بامللف االستثنائي
2019/2611/119

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي :  عديدي.
ابن  سعيد   : الشخ�ضي  االسم 
بنت  يطو   : لأمه  سعيد  بن  لحسن 
ديسمبر   28 بتاريخ  املولود  سعيد، 
1995، الساكن الحي االداري باشوية 

تاهلة تازة.

 2021 3 فبراير  بتاريخ  حكم عليه 

القا�ضي  املستانف  القرار  بتاييد 

التنفيذ  موقوف  حبسا  بسنتين 

لتحميل املتهم الصائر مجبرا في االدنى.

بظرلف  املقترنة  السرقة   : ألجل 

التعدد لالليل لالتسلق.

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

14
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 III.))-))إعالنست)إد ري0

لز رة)  تجهيز)ل  لقل)
ل  ل2جبت1ك)ل نسء

بحث حول الكشف عن املنافع 
لاملضار
إعالن

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  لاحد،  شهر  مدته  لاملضار 
بمكاتب   2021 يوليو   19 من  ابتداء 
بناء  لحلك  تارلدانت،  إقليم  عمالة 
شركة  به  تقدمت  الذي  الطلب  على 
الكائن   )TIDSI GAZ( غاز  تد�ضي 
مقرها االجتماعي باملنطقة الصناعية 
إدالتنان،   - أكادير  بعمالة  أنزال 
لاملتعلق بإنجاز لاستغالل مركز غازي 
ألالد  العصلة  الصناعية  باملنطقة 
بإقليم  الرمل  أهل  بجماعة  حساين 
برأيكم  موافاتي  قصد  تارلدانت 

الشامل حول املشرلع.
هذا، ليوجد ملف البحث بمكاتب 
يمكن  حيث  تارلدانت،  إقليم  عمالة 
لحلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه  االطالع 

خالل ألقات العمل اإلداري.

80

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 
يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5112
العقار  على  سيجري  الذي   2021
اتفاقية  حي  الدللة«  »ملك  املسمى 
شراكة بين القطاع الخاص لالقطاع 
131601 املتواجد  العام صفقة رقم 
دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجماعة 
من  ابتداء  الحاجب  إقليم  اكوراي، 
 5 غاية  إلى   2021 يوليو   26 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث   2021 أغسطس 
مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 
 5 مساحته  سقي  أجل  من  منه  املاء 
 DOMAINE شركة  لفائدة  هكتارات 
في   MOULAY MESSAOUD SARL

شخص ممثلها القانوني.
15

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5118

العقار  على  سيجري  الذي   2021

اتفاقية  حي  الدللة«  »ملك  املسمى 

شراكة بين القطاع الخاص لالقطاع 

131601 املتواجد  العام صفقة رقم 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  الحاجب  إقليم  اكوراي، 

 5 غاية  إلى   2021 يوليو   26 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 أغسطس 

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

 5 مساحته  سقي  أجل  من  منه  املاء 

 DOMAINE شركة  لفائدة  هكتارات 

في   MOULAY MESSAOUD SARL

شخص ممثلها القانوني.

16

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5095 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شهادة  حي  لادريس«  عالل  »بالد 

املتواجد   41/5577 عدد  امللكية 

السبع  ايت  الترابية  بالجماعة 

الحرلف، دائرة ايموزار كندر، إقليم 

يوليو   22 تاريخ  من  ابتداء  صفرل 

 2021 أغسطس   2 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

بإنجاز ثقب لجلب املاء منه من أجل 

هكتارات   2.1449 مساحته  سقي 

عالل  الغفوض  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C138255

17

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5092 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شهادة  حي  الرمل«  بوفتين  »آيت 

املتواجد   09/2021 عدد  االستغالل 

دائرة  الشكاك،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرل  إقليم  كندر،  ايموزار 

غاية إلى   2021 يوليو   22 تاريخ   من 

2 أغسطس 2021 بحث علني في شأن 

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحته  سقي  أجل  من  منه  املاء 

العيا�ضي  السيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  نادية 

.D489219 الوطنية

18

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   28 بتاريخ   2021/5091 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الكحول  شعبة  »الشواف  املسمى 

ض  ملكية  عقد  حي  لالطران�ضي« 

بعدد 313 املتواجد بالجماعة الترابية 

امطرناغة، دائرة املنزل، إقليم صفرل 

إلى   2021 يوليو   22 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 أغسطس   2 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء  لجلب  ثقب 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحته 

الحامل  معه  لمن  لحسن  زلين 

.C29852 لبطاقة التعريف الوطنية

19

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5090 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  حي   »11 »املحمدية 

بالجماعة  املتواجد   41/4886 عدد 

الترابية اغبالو اقورار، دائرة صفرل، 

 22 تاريخ  من  ابتداء  صفرل  إقليم 

أغسطس   2 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحته 4.1467 

عزيز  ناجح  السيد  لفائدة  هكتارات 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

Cال83290.

20

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5089 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  عقد  حي  امسدحي«  »اغير 

املتواجد   359 ص   324 بعدد  ض 

دائرة  اغزران،  الترابية  بالجماعة 

املنزل، إقليم صفرل ابتداء من تاريخ 

22 يوليو 2021 إلى غاية 2 أغسطس 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحته 1.7748 

عبد  بلفقيه  السيد  لفائدة  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الواحد 

.CB232223 الوطنية

21
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5088 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ض  شراء  عقد  حي  »تيجدلت« 

52 املتواجد بالجماعة  36 ص  بعدد 

صفرل،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

 22 تاريخ  من  ابتداء  صفرل  إقليم 

أغسطس   2 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحته 0.5106 

لهبوب  لوكيل  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB60518

22

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5087 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شراء  عقد  حي  تشوت«  »فدان 

املتواجد   419 ص   297 بعدد  ض 

اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  صفرل  إقليم  صفرل،  دائرة 

غاية إلى   2021 يوليو   22 تاريخ   من 

2 أغسطس 2021 بحث علني في شأن 

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحته  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد االدري�ضي  لفائدة  0.97 هكتار 

لبطاقة  الحامل  ايمن  السغرلشني 

.CD379405 التعريف الوطنية

23

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5096 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ضمن  ملكية  حي  باملسعود«  »فدان 

بالجماعة  املتواجد   138 بعدد 

دائرة  الطلبة،  مجمع  الترابية 

الخميسات، إقليم الخميسات ابتداء 

غاية إلى   2021 يوليو   22 تاريخ   من 

2 أغسطس 2021 بحث علني في شأن 

لإنجاز  بئر  بحفر  الترخيص  مشرلع 

ثقب لجلب املاء منهما من أجل سقي 

10 هكتارات لفائدة السيد  مساحته 

لبطاقة  الحامل  محمد  الشباب 

.B422046 التعريف الوطنية

24

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5098 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  حي  »احليليفة« 

مطلب  حي  لاحليلفة   16/32869

املتواجد   81/4321 رقم  التحفيظ 

الجوهرة،  عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2021 يوليو   22 تاريخ  من  ابتداء 

غاية 2 أغسطس 2021 بحث علني في 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن 

أجل االستعمال  منه من  املاء  لجلب 

املنزلي لإرلاء املاشية لسقي مساحته 

صابر  السيد  لفائدة  هكتار   3.50

التعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.XA326 الوطنية

25

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   25 بتاريخ   2021/5083 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

شهادة  حي  السانية«  »فدان  املسمى 

املتواجد   16/44089 عدد  امللكية 

الغندلي،  سيدي  الترابية  بالجماعة 

الخميسات  إقليم  الخميسات،  دائرة 

إلى   2021 يوليو   14 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 يوليو   20 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

أجل  من  منهما  املاء  لجلب  ثقبين 

لفائدة  هكتارات   5 مساحته  سقي 

السيد حجي ياسين لمن معه الحامل 

.I343036 لبطاقة التعريف الوطنية

26

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   25 بتاريخ   2021/5079 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

تنازل  عقد  حي  »لفكيس«  املسمى 

عليه  أرضيتين مصادق  عن قطعتين 

لعقد   2020 أغسطس   25 بتاريخ 

بيع بتاريخ 13 يونيو 2014 لعقد بيع 

املتواجد   2017 ديسمبر   27 بتاريخ 

الطيب،  ألالد  الترابية  بالجماعة 

دائرة احواز فاس، إقليم فاس ابتداء 

غاية  إلى   2021 يوليو   23 تاريخ  من 

في  علني  بحث   2021 أغسطس   2

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن 

أجل االستعمال  منه من  املاء  لجلب 

رشيدة  فاضل  السيدة  لفائدة  املنزلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C533817

27

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5081 بتاريخ 25 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شهادة  حي  فؤاد«  »فدان 

16/24225 املتواجد بالجماعة  عدد 

دائرة  الطلبة،  مجمع  الترابية 

الخميسات، إقليم الخميسات ابتداء 

من تاريخ 23 يوليو 2021 إلى غاية 2 

شأن  في  علني  بحث   2021 أغسطس 

لجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشرلع 

املاء منه من أجل سقي مساحة 1,60 

عبد  الحا�ضي  السيد  لفائدة  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرحيم 

.X281789 الوطنية

28

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   25 بتاريخ   2021/5084 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

امللكية  شهادة  حي  »ر�ضى«  املسمى 

81/11656 املتواجد بالجماعة  عدد 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميسات  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2021 يوليو   23 تاريخ  من 

في  علني  بحث   2021 أغسطس   2

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن 

أجل  من  منهما  املاء  لجلب  بئرين 

1,4590 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

السيد العبادي زهير الحامل لبطاقة 

.B11664 التعريف الوطنية

29
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   29 بتاريخ   2021/5102 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى »آيت يو�ضي كيكو« ملف رقم 

15713 حي عقد إيجار عدد 204/21  

كيكو،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  بوملان  إقليم  بوملان،  دائرة 

من تاريخ 23 يوليو 2021 إلى غاية 2 

شأن  في  علني  بحث   2021 أغسطس 

لجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشرلع 

 30 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 
احمري  السيدين رحو  لفائدة  هكتار 

لبطاقتي  الحاملين  احمري  لمحمد 

ل   CB63668 الوطنية  التعريف 

.CB55343

30

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5103 بتاريخ 30 يونيو 2021 

الذي سيجري على العقارين املسمىين 

الرسم  الحائط« حي  »لحسن لفدان 

لعقد   16/61369 عدد  العقاري 

 374 ص   289 بعدد  ض  مقاسمة 

املتواجدين بالجماعة الترابية سيدي 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 19 

يوليو 2021 إلى غاية 23 يوليو 2021 

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

بإنجاز ثقب لجلب املاء منه من أجل 

املاشية  لإرلاء  املنزلي  االستعمال 

لسقي مساحة 4 هكتار لفائدة السيد 

محاسني  لالسيدة  عباس  املسنالي 

التعريف  لبطاقة  الحاملين  نجاة 

.A558425 ل V21909 الوطنية

31

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5093 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  حي  »الطهر« 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   353

امطرناغة، دائرة املنزل، إقليم صفرل 

إلى   2021 يوليو   22 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 أغسطس   2 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء  لجلب  ثقب 

لفائدة  هكتار   13,0070 مساحة 

بنزير  لرشيد  توفيق  بنزير  السيدين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملين 

.CB238999 ل CB68639

32

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5086 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  حي  »املوسالية« 

05/82635 املتواجد بالجماعة  عدد 

الترابية بطيط، دائرة عين تالجدات، 

 22 تاريخ  من  ابتداء  الحاجب  إقليم 

أغسطس   2 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

الترخيص بإنجاز ثقب لجلب املاء منه 

هكتارات   5 مساحة  سقي  أجل  من 

شرفة  املوسالي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C104902

33

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5080 بتاريخ 25 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

االستغالل  شهادة  حي  »بوياجن« 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   35 عدد 

تالزمت، دائرة مرموشة، إقليم بوملان 

إلى   2021 يوليو   23 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 أغسطس   2 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  املاء  لجلب  ثقب 

لفائدة  هكتارات   4,9466 مساحة 

لبطاقة  الحامل  احمد  شوكي  السيد 

.A111999 التعريف الوطنية

34

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5078 بتاريخ 25 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

»الحمام« حي عقد شراء ض بعدد 16 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   19 ص 

بوملان  إقليم  بوملان،  باشوية  بوملان، 

إلى   2021 يوليو   23 تاريخ  من  ابتداء 

غاية 2 أغسطس 2021 بحث علني في 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن 

لجلب املاء منه من أجل تزليد حمام 

هللا  عبد  ياسين  السيد  لفائدة  باملاء 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C84076

35

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5094 بتاريخ 28 يونيو 2021 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

شهادة  حي  اعلي«  بوهو  ايت  »فدان 

املتواجد   07/2021 عدد  االستغالل 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

صفرل، إقليم صفرل ابتداء من تاريخ 

22 يوليو 2021 إلى غاية 2 أغسطس 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5,2438 سقي مساحة  أجل  منه من 

الكاي�ضي  السيد  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحامل  معه  لمن  حسن 

.C163353 التعريف الوطنية

36

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5120

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

شهادة  حي  الجنان  فدان  املسمى 

املتواجد   16/60030 رقم   امللكية 

عالل  سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم  الخميسات،  دائرة  املصدر، 

 26 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

أغسطس   5 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0,54 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

رشيد  الغالم  السيد  لفائدة  هكتارا 

 XI  الحامل لبطاقة التعريف الوطنية

.50493
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5116

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

مطلب  حي  لحويض  فدان  املسمى 

املتواجد   16/8402 رقم  التحفيظ 

بالجماعة الترابية ايت علي اللحسن، 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2021 يوليو   26 تاريخ  من  ابتداء 

2021  بحث علني  5 أغسطس  غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  لجلب  بئر 

لفائدة السيدة  1,50 هكتارا  مساحة 

هدي موحى الحامل لبطاقة التعريف 

.A 202617  الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5123

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

موضوع   1584 بلميلودي  املسمى 

 16/28755 رقم   امللكية  شهادة 

املتواجد ببلدية الخميسات، باشوية 

 26 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

أغسطس   5 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   2021

املاء  لجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 0,009 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتارا لفائدة جمعية املحسنين لبناء 

مسجد االمام لرش في شخص ممثلها 

التعريف  لبطاقة  الحامل  القانوني 

.X132786  الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5119

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

املسمى ملك الطنجالي - 6 حي الرسم 

املتواجد   21/69320 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية باب مرزلقة، دائرة 

تازة، إقليم تازة، ابتداء من تاريخ 26 

أغسطس   5 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث    2021

الترخيص بإنجاز بئر لجلب املاء منه، 

 2,0910 مساحة  سقي  أجل  من 

محمد  شرابي  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.Z 11 3587
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5121

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

شراء  حي  رحمة  اللة  فدان  املسمى 

بالجماعة  112املتواجد  برقم  ضمن 

دائرة  الغندلر،  سيدي  الترابية 

 26 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

أغسطس   5 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث    2021

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,20 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

أحمد  الزهاني  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.X 8057
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5113

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

الرسم  حي   1 بولحيمز  املسمى 

املتواجد   59/3185 رقم  العقاري 

دائرة  إقدار،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 

من تاريخ 26 يوليو 2021 إلى غاية 5 

أغسطس 2021  بحث علني في شأن 

لجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشرلع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

بولحمز  السيدة  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  فاطمة 

.D 220137  الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5117

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

املسمى ملك الطنجالي - 7 حي الرسم 

املتواجد   21/69321 رقم   العقاري 

بالجماعة الترابية باب مرزلقة، دائرة 

تازة، إقليم تازة، ابتداء من تاريخ 26 

أغسطس   5 غاية  إلى   2021 يوليو 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث    2021

الترخيص بإنجاز بئر لجلب املاء منه، 

 2,0910 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتارات لفائدة السيد شرابي محمد 

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.Z 113587
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5110

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

الرسم  حي  الباردة  األرض  املسمى 

املتواجد   21/20486 رقم   العقاري 

بالجماعة الترابية لاد امليل، باشوية 

من  ابتداء  تازة،  إقليم  أمليل،  لاد 

غاية  إلى   2021 يوليو   26 تاريخ 

في  علني  بحث    2021 5 أغسطس 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن 

لجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

رشيد  البوعنبي  السيد  لفائدة  املنزلي 

شرابي  السيد  لفائدة  ل  الحامل 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 

.Z 113587  الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو  فاتح  بتاريخ   2021/5111

العقار  على  سيجرى  الذي   2021

العقاري  الرسم  حي  نورة  املسمى 

05/38975 املتواجد بالجماعة  رقم  

ايت لالل، دائرة عين عرمة،  الترابية 

 26 تاريخ   من  ابتداء  مكناس،  إقليم 

يوليو 2021 إلى غاية 30  يوليو 2021  

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

لارلاء  املنزلي  االستعمال  أجل 

 11,5106 مساحة   لسقي  املاشية 

هكتار لفائدة السيد بنشم�ضي جواد  

الوطنية التعريف  لبطاقة   الحامل 

.D 92305
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5097 بتاريخ 29 يونيو  2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الساللية  للجماعة  التابع  العقار 

إيجار  عقد  حي  عي�ضى  ألالد  البحارة 
رقم 498 بتاريخ 7 يونيو 2021 ملف 
بالجماعة  املتواجد   15383 رقم 
الترابية بحارة ألالد عياد، دائرة سوق 

القنيطرة،  إقليم  الغرب،  الثالثاء 

إلى   2021 يوليو   20 تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث    2021 30 يوليو  غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

ثقب لجلب املاء منه، من أجل سقي 

شركة   لفائدة  هكتارا   4,50 مساحة 

شخص  في  ممثلة   Bagro sarl au

ممثلها القانوني السيد حدل بابا حدل 

الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X120261
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يوليو   2 بتاريخ   2021/5107 ح.ج 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2021

األرضية املسماة املريجة حات شهادة 

يونيو   11 بتاريخ   174 رقم  إدارية 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2021

دائرة  مقريصات،  قيادة  مقريصات 

مقريصات ابتداء من تاريخ 20 يوليو 

2021 إلى غاية 30 يوليو 2021 بحث 

الترخيص  مشرلع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل االستعمال املنزلي لإرلاء املاشية 

البقيدي  الكريم  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC161397
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5104 بتاريخ 30 يونيو  2021 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

الرسم  حي   2757 بقعة  حدادة 

املتواجد   13/110150 رقم  العقاري 

دائرة  القنيطرة،  الترابية  بالجماعة 

 ،5 اإلداري  امللحقة  ألجيه،  ألالد 

إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 20 

يوليو 2021 إلى غاية 30 يوليو 2021  

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

بإنجاز ثقب لجلب املاء منه، من أجل 

 0,08 مساحتها  املنزل  حديقة  سقي 

كنوني  طارق  السيد  لفائدل  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  صواف 

.G249293  الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

2021/5105 بتاريخ 30 يونيو 2021 

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

املدعو ازدغ التابع للجماعة الساللية 

الالد انصر فرقة العوالشة حي شهادة 

املتواجد   14/2021 عدد  إدارية 

الطيبي،  سيدي  الترابية  بالجماعة 

امللحقة  الطيبي  سيدي  باشوية 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم   ،2 اإلدارية 

غاية  إلى   2021 يوليو   20 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوليو   30

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

0,10 هكتارا لفائدة السيد)ة( محمد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سلوا 

.G237013 الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 
يونيو   30 بتاريخ   2021/5106 ح.ج 
العقار  على  سيجري  الذي   2021
الجماعي املدعو ازدغ التابع للجماعة 
الساللية الالد انصر فرقة الحزامطة 
17يتاريخ  عدد  إدارية  شهادة  حي 
بالجماعة  املتواجد   2021 أبريل   27
باشوية  الطيبي،  سيدي  الترابية 
 ،2 اإلدارية  امللحقة  الطيبي  سيدي 
إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 20 
يوليو 2021 إلى غاية 30 يوليو 2021 
بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 
من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا   0,13 مساحة  سقي  أجل 
لعمامرة  احمد  السيد)ة(  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G301193
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 
يونيو   30 بتاريخ  ح.ج/2021/5099 
العقار  على  سيجري  الذي   2021
الحنشة  الساللية  للجماعة  اململوك 
يتاريخ   264 عدد  إيجار  عقد  حي 
 16259 عدد  ملف   2021 أبريل   12
سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
الطيبي  سيدي  باشوية  الطيبي، 
القنيطرة،  إقليم   ،2 امللحقة اإلدارية 
إلى   2021 يوليو   20 تاريخ  من  ابتداء 
علني  بحث   2021 يوليو   30 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 
أجل  من  منه،  املاء  لجلب  ثقب 
لفائدة  هكتارا   4.50 مساحة  سقي 
الحرير  السبيطي  مرلان  الساد)ة( 
لبطاقتي  الحامالن  شهبون  لكريم 
الوطنية  التعريف  الوطنية  التعريف 

.AB159822 ل AB331715
97

لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   30 بتاريخ  ح.ج/2021/5103 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى جفجاف حي الرسم العقاري 

13/56374 املتواجد بالجماعة  عدد 

الترابية مهدية، باشوية مهدية، إقليم 

القنيطرة، ابتداء من تاريخ 20 يوليو 

2021 إلى غاية 30 يوليو 2021 بحث 

الترخيص  مشرلع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   0.01 مساحة  سقي  أجل 

محمد  جفجاف  السيد)ة(  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB46620
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

 25 بتاريخ  ح.ج/2021/5703 

على  سيجري  الذي   2021 يونيو 

حي  الزغاريين  بدلار  الكائن  العقار 

بتاريخ   1761 عدد  السكنى  شهادة 

بالجماعة  املتواجد   2021 ماي   31

دائرة  املكرن،  قيادة  املكرن،  الترابية 

بنمنصوري، إقليم القنيطرة، ابتداء 

غاية  إلى   2021 يوليو   13 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوليو   23

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

املنزلي  اإلستعمال  من  منه،  املاء 

الباهي  حفيظة  السيد)ة(  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G741138
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   25 بتاريخ  ح.ج/2021/5074 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

باملكان  تايمت  املدعو  الجماعي 

للجماعة  التابع  الطناجة  املسمى 

حي   الطناجة  العمامرة،  الساللية 

بتاريخ   35 رقم  اإلستغالل  شهادة 

بالجماعة  املتواجد   2021 ماي   12

دائرة  املكرن،  قيادة  املكرن،  الترابية 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصور، 

غاية  إلى   2021 يوليو   13 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوليو   23

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

يوسف  السيد  لفائدة  هكتارا   0.10

بية الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

.G352343
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   1 بتاريخ  ح.ج/2021/5109 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

املسمى بالد سيدي قاسم حي الرسم 

الكائن   R/29344 عدد  العقاري 

بقبيلة الشراردة املكان املدعو الحاج 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  صالح 

قيادة  زيرارة،  الترابية  بالجماعة 

سيدي  إقليم  زيرارة،  دائرة  زيرارة، 

يوليو   21 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 

 2021 أغسطس   1 غاية  إلى   2021

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

بإنجاز ثقب لجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتارا   0.92 مساحة  سقي 

لبطاقة  الحامل  اسماعيلي  السيد 

.GK13550 التعريف الوطنية
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   30 بتاريخ  ح.ج/2021/5100 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

الرسم  حي  الجياللي  بن  بالد  املسمى 

املتواجد   R/11603 عدد  العقاري 

السفلية،  عامر  الترابية  بالجماعة 

احواز  دائرة  السفلية،  عامر  قيادة 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

غاية  إلى   2021 يوليو   20 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوليو   30

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد)ة( محمد كريم 

الحامل)ة(  لبريم  لصالح  الكمري 

 G279657 لبطاقة التعريف الوطنية

.G219246ل
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لكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  لكالة 

يونيو   25 بتاريخ  ح.ج/2021/5075 

العقار  على  سيجري  الذي   2021

عدد  العقاري  الرسم  حي  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   R/52370

زيرارة،  قيادة  تيوكا،  باب  الترابية 

إقليم سيدي  دائرة احواز الشراردة، 

يوليو   13 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 

2021 إلى غاية 23 يوليو 2021 بحث 

الترخيص  مشرلع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   8.4280 مساحة  سقي  أجل 

شرلد  بوشتى  السيد)ة(  لفائدة 

الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية 

.G154962
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