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متر   27 والطول  متر   5.5 العرض  البالغة   V34 العامة  الطريق   لفتح 

 وEV17 املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16503 إقليم صفرو............................................................................................ 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة 

متر  50 والطول  متر   7.5 العرض  البالغة   V35 العامة  الطريق   لفتح 

  وEV18 املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16505 إقليم صفرو............................................................................................ 



صفحة صفحة
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إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة لفتح 

 الطريق العامة V36 البالغة العرض 7.5 متر والطول 102 متر املنصوص

  عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة بنفوح تراب جماعة 

 ..................... 16507سيدي يوسف بن احمد بدوار ايت الطالب إقليم صفرو

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة لفتح 

 الطريق العامة V37 البالغة العرض 15 متر والطول 163 متر املنصوص

  عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة بنفوح تراب جماعة 

 ..................... 16509سيدي يوسف بن احمد بدوار ايت الطالب إقليم صفرو

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة 

لفتح الطريق العامة V38 و V39 البالغة العرض 7.5 متر والطول 140 

الطالب  ايت  ملركز  التهيئة  تصميم  في  عليها  املنصوص    EV19 و  متر 

الواقعة بنفوح تراب جماعة سيدي يوسف بن احمد بدوار ايت الطالب 

16511إقليم صفرو............................................................................................. 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   V40 العامة  الطريق  لفتح  الالزمة 

التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة  96 متر املنصوص عليها في تصميم 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16513 إقليم صفرو............................................................................................ 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول متر   15 العرض  البالغة   V4 العامة  الطريق  لفتح   الالزمة 

 403 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16515 إقليم صفرو............................................................................................ 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   1 او زء   V47 العامة  الطريق  لفتح 

332 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16519 إقليم صفرو............................................................................................ 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�شي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   2 او زء   V47 العامة  الطريق  لفتح 

225 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16521 إقليم صفرو............................................................................................ 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   V49 العامة  الطريق  لفتح  الالزمة 

148 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16523 إقليم صفرو............................................................................................ 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   V50 العامة  الطريق  لفتح  الالزمة 

282 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16525 إقليم صفرو............................................................................................ 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   V51 العامة  الطريق  لفتح  الالزمة 

231 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16528 إقليم صفرو............................................................................................ 

األرضية  القطع  عن  بالتخلي  يق�شي  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   15 العرض  البالغة   V53 العامة  الطريق  لفتح  الالزمة 

131 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16531 إقليم صفرو............................................................................................ 

بتغيير  تق�شي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

والطول  متر   12 العرض  البالغة   V44 العامة  الطريق  حدود  تخطيط 

142 متر املنصوص عليها في تصميم التهيئة ملركز ايت الطالب الواقعة 

الطالب ايت  بدوار  احمد  بن  يوسف  سيدي  جماعة  تراب   بنفوح 

16533 إقليم صفرو وبتعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية..... 

بتغيير  تق�شي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

تخطيط حدود الطريق العامة إلحداث وفتح جزء من الطريق املأماة 

»أسكار« على عرض 15 متر  وطول 359 متر الواقعة بنفوح تراب جماعة 

القطع  وبتعيين  إقليم صفرو،  موجو  بدوار  احمد  ابن  يوسف  سيدي 

16536األرضية املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية..................................................... 

بتغيير  تق�شي  العامة  املنفعة  أن  يعلن  قرار  مشروع  ونشر  إيداع  عن  إعالن 

تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث وفتح جزء من الطريق املأماة 

تراب  بنفوح  الواقعة  متر   117 وطول  متر    10 على عرض  »بولقنادل« 

صفرو،  إقليم  ابراهيم   أيت  بدوار  احمد  ابن  يوسف  سيدي  جماعة 

 ........................... 16538وبتعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها لهذه الغاية
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والألطات املأندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مأؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AMBIAN6
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 50.000 درهم

الس ل التجاري رقم : 137347
مقرها االجتماعي : 571 شارع محمد 
الأادس عمارة ماتيس بلوك أ 
الطابق الثاني الأوي�شي الرباط

املأاهمين  ملداوالت  طبقا 
امل تمعين باو مع العام الغير العادي 
 21 بتاريخ   AMBIAN6 لشركة 
املقر  تحويل  تقرر  قد   ،2021 يونيو 
 571 ب  سابقا  املوجود  االجتماعي 
ماتيس  عمارة  الأادس  محمد  شارع 
الأوي�شي  الثاني  الطابق  أ،  بلوك 
الرياض  محج  أتينا  شارع  الى  الرباط 
و8   7 مبنى  اوخامس  الطابق  املركز 
حي   P5/02 و   P5/01 رقم  مكاتب 

الرياض  الرباط.
من  االجتماعي(  )املقر   4 البند 
تغير  قد  للشركة  األسا�شي  القانون 

باملناسبة.
تم الوضع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 
14 يوليو 2021، تحت رقم 116251.

قصد النشر

1 P

 STE ZALAR HOLDING
.S.A

شركة مجهولة االسم 
رأسمالها : 113.881.400 درهم
مقرها االجتماعي : فاس الحي 

الصناعي بنأودة تجزئة النماء بقعة 
199-198

الغير  العام  او مع  ملحضر  وفقا 
يوليو   15 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2021، تقرر ما يلي :

بمبلغ الشركة  رأسمال   تخفيض 

لينخفض  درهم   4.771.200

الى  درهم   113.881.400 من 

طريق  عن  درهم   108.910.200

شراء والغاء 49.712 سهم من أسهم 

وجود  عدم  بشرط  وحلك  الشركة 

أو  الشركة  دائني  من  اعتراضات 

رفضها من قبل رئيس املحكمة.

تم تحديد سعر الشراء بما يعادل 

أمريكيا  دوالرا   86.159 بالدرهم 

للأهم وستدفعه الشركة نقذا.

املأاهمين   جميع  تنازل  معاينة 

للمشاركة في عملية تخفيض رأسمال 

لصاوح الشركة املالية الدولية.

الزمني  او دول  على  املوافقة 

غير  رأسمال  خفض  بعملية  املتعلق 

املبرر باوخأائر.

للمجلس  الصالحيات  جميع  منح 

االداري لشراء 49.712 سهما للشركة 

بأعر يعادل بالدرهم 186.159 دوالرا 

أمريكيا للأهم بهدف الغائها.

للمجلس  الصالحيات  جميع  منح 

عملية  تنفيذ  أجل  من  االداري 

تخفيض رأسمال غير املبرر باوخأائر 

ومعاينة تحقيقه الفعلي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021، تحت  16 يوليو  بتاريخ  بفاس 

رقم 3519/021.
من اجل املأتخرج واالشارة

امل لس االداري.

2 P

شركة زاالر اكرى ش.م.م.
رأسمالها : 10.000 درهم

شركة حات مأؤولية محدودة
مقرها االجتماعي : الطابق الأفلي 
مكتب رقم 37 املبنى االداري رقم 
801 معمل العلف سابقا الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم فاس
الس ل التجاري رقم : 47615

العادي  الغير  العام  لل مع  وفقا 
املنعقد بتاريخ 22 فبراير 2021، قرر 

ما يلي :
معاينة وفاة املأير املرحوم امحمد 
وتشطيبه  هللا  بنعبد  الشاوني  فؤاد 

من الس ل التجاري للشركة.
تعيين مأير جديد للشركة الأيد 
غير  ملدة  هللا  بنعبد  الشاوني  ادريس 

محدودة.
القانون  من   15 الفصل  تغيير 

األسا�شي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بفاس بتاريخ 7 ماي 2021، تحت رقم 

.2225
من أجل املأتخرج واالشارة

التأيير

3 P

STE PROTECO
SARL

رأسمالها : 3.000.000 درهم
ملخص محضر او مع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  او مع  اطار  في 
حات  شركة   PROTECO لشركة 
بزاوية  الكائنة  محدودة  مأؤولية 
ميدان   1 الثاني،  اوحأن  شارع 

رابع،  الطابق  اكأوبيري  القديس 
 رقم 24 الدارالبيضاء، املنعقد بتاريخ 

مأاهمو  قرر   ،2021 يونيو   18
الشركة ما يلي :

املتوفي  حصص  جميع  توزيع 
الأيد بكور احمد لفائدة الورثة.

النظام  من  و7   6 الفصل  تعديل 
األسا�شي للشركة.

انهاء مهام املأير بكور احمد.
بكور  الأيد  املأير  على  االبقاء 

رشدي.
من  و16   13 الفصل  تعديل 

النظام األسا�شي للشركة.
القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
يوليو   16 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 26616.
4 P

شركة  أنفرغوت
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 2 زنقة الرخاء حي 
الصناعي ح.ي.م. الرباط

املنعقد  العام  او مع  بمقت�شى 
أبريل   13 يوم  عادية  غير  بصفة 
بما  للشركة  املأاهمون  قام   ،2021

يلي :
موافقة جميع املأاهمين على بيع 
الأيد  ملك  في  التي هي  1000 حصة 
هدا  الأيدة  الى  اوخليفي  هللا  عبد 

الرا�شي.
تعديل الفصول 6 و7 من القانون 
نتيجة  وتحديثه  للشركة  األسا�شي 

لذلك.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   14 بتاريخ 

.116222
من أجل النشر واالخالص

مأير الشركة

5 P

MAITRE FADOUA BENNIS TALEB

NOTAIRE

 SIEGE : 285 BLV ROUDANI IMM B9

CASABLANCA

 STE VILAVERDE

DEVELOPPEMENT

SARL

رأسمالها : 40.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 3 

زنقة باتينيول طابق ار�شي با حماد

تفويت حصص اجتماعية
وحأابات جارية ونقل املقر 

االجتماعي
بديوان  توثيقي  عقد  بموجب 

موثقة  طالب  بنيس  فدوة  االستاحة 

بالدار البيضاء بتاريخ 23 و25 يونيو 

اسماعيل  الأيد  فوت   ،2021

اعبود،  لبنى  الأيدة  ميضافي، 

بشرى  الأيدة  موزي،  خالد  الأيد 

موفق،  صفوان  الأيد  موفق، 

زهير  الأيد  ميضافي،  نائلة  الأيدة 

البروزي والأيدة زينب ميضافي كافة 

لهم  اململوكة  االجتماعية  اوحصص 

املأماة  الشركة  في  حصة   400 أي 

 VILAVERDE DEVELOPPEMENT

قدره  رأسمال  حات  ش.م.م.   SARL

االجتماعي  مقرها  درهم،   40.000

طابق  باتينيول  زنقة   3 الدارالبيضاء 

انس  الأيد  لفائدة  حماد،  با  ار�شي 

الأيد  حصة،   133 بنأبة  رحاب 

حصة   133 بنأبة  دوش  املهدي 

بنأبة  حضراني  الشرقاوي  والأيد 

اجمالي  بأعر  الكل  حصة،   134

وثابت قدره 40.000 درهم.

بموجب نفس العقد، فوت الأيد 

لبنى  الأيدة  ميضافي،  اسماعيل 

الأيدة  موزي،  خالد  الأيد  اعبود، 

بشرى موفق، الأيد صفوان موفق، 

زهير  الأيد  ميضافي،  نائلة  الأيدة 

ميضافي  زينب  والأيدة  البروزي 

الأيد  رحاب،  أنس  الأيد  لفائدة 

الشرقاوي  والأيد  دوش  املهدي 

او ارية  اوحأابات  كافة  حضراني 

 VILAVERDE في شركة  لهم  اململوكة 

DEVELOPPEMENT SARL ش.م.م. 

قدره  الذي  اإلجمالي  املبلغ  أي 

2.229.495. درهم.

كما قرر الأيد اسماعيل ميضافي 

االستقالة  البروزي  زهير  والأيد 

لشركة  كمأيران  وظيفتهما  من 

 VILAVERDE DEVELOPPEMENT

الأيد  وعين  ش.م.م.   SARL

وحيد  كمأير  حضراني  الشرقاوي 

وقبل تعيينه لفترة غير محدودة.

بديوان  توثيقي  عقد  بموجب  

موثقة  طالب  بنيس  فدوة  االستاحة 

بالدار البيضاء بتاريخ 5 يوليو 2021، 

اتخذ قرار نقل املقر االجتماعي لشركة 

 VILAVERDE DEVELOPPEMENT

اوحالي  العنوان  من  ش.م.م.   SARL

الكائن بالدارالبيضاء 3 زنقة باتينيول 

طابق ار�شي با حماد الى املقر او ديد 

مجموعة  بالدارالبيضاء  الكائن 

 ،19 AL FATH مجمع سكني  اقامات 

عمارة 122، الطابق 3، رقم 15، كما 

األسا�شي  النظام  اعادة  تحيين  تم 

املذكورة  للتغييرات  وفقا  للشركة 

سابقا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليو 2021، تحت رقم 787232.
للنسخ واإليداع

6 P

STE ZN.COM
SARL AU

RC N° :  129825
املقر االجتماعي : تجزئة النصر 214 

عمارة 154 الشقة رقم 6 تمارة
في اطار او مع االستثنائي لشركة 
\ZN.COM واملنعقد بتاريخ 15 يوليو 

2021، تقرر ما يلي :
حل الشركة.

زهيرة  بحير  الأيدة  وتأمية 
كمصف للشركة.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 15 بتاريخ   6165 رقم  تحت  بتمارة، 

يوليو 2021.
7 P

 STE DISTRIBUTION
VETEMES FEMMES

SARL AU
الس ل التجاري رقم : 134253
التعريف الضريبي : 1101635
مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 
شارع املنار زاوية زنقة  القي�شي 

بوركون الدارالبيضاء
الغاء فرع الشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 DISTRIBUTION VETEMEN
 12 ملحضر  وفقا   FEMMES SARL
يوليو 2021، الغاء فرع الشركة الذي 
الأفلي  الطابق  املزار  في  مقره  يقع 
أكدال  الأياحية  املنطقة   40 رقم 

مراكش.
8 P

STE GOLDEN PASS
SARL

مقرها االجتماعي  : رقم 34 حي 
الفرفارة بالقرب من مدرسة الفرقان 

القصر الكبير
محضر او مع العام االستثنائي 

االستثنائي  العام  لل مع  تبعا 
ش.ح.م.م.   GOLDEN PASS لشركة 
أبريل   14 بتاريخ  الكبير  بالقصر 

2021، افرزت القرارات التالية :

الفسخ املأبق للشركة.

كمقر  االجتماعي  املقر  تحديد 

التصفية.
الغرباوي  محمد  الأيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير تحت رقم 198 بتاريخ 24 يونيو 

2021، الس ل التجاري رقم 2851.
مأير للشركة

الأيد محمد الغرباوي

9 P

شركة تأمينات عبد الرحيم ابن 

عطية
شركة محدودة املأؤولية

الرأسمال اإلجتماعي : 1300000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة الأعودية 

ساحة فلورانس م.ج فاس
تقرر  للشركة  اإلجتماعي  باملقر 

العام  او مع  بمقت�شى   : يلي  ما 

يوليو   19 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

الأادس والأابع  البند  تغيير   2021

ببيع  وحلك  للشركة  األسا�شي  للنظام 

اوحصص كاآلتي :

الأيد  من طرف  528 حصة  بيع 

اوحامل  محمد  األندل�شي  عطية  ابن 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ابن عطية  الأيد  لفائدة   C507370

األندل�شي محمد أمين اوحامل لبطاقة 

.C791252 التعريف الوطنية رقم

بيع 270 حصة من طرف الأيدة 

ابن عطية األندل�شي ياسمين اوحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ابن عطية  الأيد  لفائدة   C432714

األندل�شي محمد أمين اوحامل لبطاقة 

.C791252 التعريف الوطنية رقم

بيع 270 حصة من طرف الأيدة 

اوحاملة  األندل�شي فاطمة  ابن عطية 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ابن عطية  الأيد  لفائدة   C432715

األندل�شي محمد أمين اوحامل لبطاقة 

.C791252 التعريف الوطنية رقم
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األرملة  من طرف  231 حصة  بيع 

هزاز أمينة اوحاملة لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم C62663 لفائدة الأيد 

أمين  محمد  األندل�شي  عطية  ابن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.C791252 رقم

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   20 بتاريخ 

3566 الس ل التجاري رقم 26937.

10 P

STE SOGEFICOM

 STE DOMAINE TAKI

SARL AU
العامة  او معية  قرار  بمقت�شى 

يوليو   5 يوم  املنعقدة  العادية  الغير 

 STE DOMAINE لشركة   ،2021

االجتماعي  ومقرها   TAKI SARL AU
الشقة  الروداني  ابراهيم  زنقة   6 رقم 

رقم 2 املدينة او ديدة فاس.

 200.000  : رأسمال ب  في  الزيادة 

درهم ليصبح 6.100.000 درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 3505 رقم  تحت  بفاس،  التجارية 

بتاريخ 15 يوليو 2021.

11 P

STE MOTA
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 854 حي 

الفتح خريبكة

الغير  العام  املحضر  بمقت�شى 

2021 بمقر  23 يونيو  العادي بتاريخ 

شركة MOTA ش.ح.م.م.ش.و.

اتخذ املأاهم الوحيد القرار التالي :

تصفية الشركة.

تعيين الأيد محمد تريد مصفيا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 363.

12 P

STE MOTA
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 854 حي 
الفتح خريبكة

الغير  العام  املحضر  بمقت�شى 
2021 بمقر  23 يونيو  العادي بتاريخ 

شركة MOTA ش.ح.م.م.ش.و.
اتخذ املأاهم الوحيد القرار التالي :

التصفية النهائية للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 364.
13 P

STE MORADI OIL
SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بمكناس يوم 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 مارس   4
مميزاتها  املحدودة  املأؤولية  حات 

كالتالي :
 STE التأمية : شركة مورادي ويل

.MORADI OIL
الهدف : محطة اوخدمات.

املقر االجتماعي : اوحاجب، محطة 
اوخدمات، طريق فاس، حي شريشرة.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  رأسمال 
 1000 الى  مقأمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

حرة نقدا مقأمة كالتالي :
اوحامل  مورادي  حميد  الأيد 
ل.ب.ت.و. رقم A533616 ب ... 400 

حصة اجتماعية.
اوحاملة  معدال  نزهة  اللة  الأيد 
ل.ب.ت.و. رقم D148230 ب ... 300 

حصة اجتماعية.
اوحامل  مواردي  التهامي  الأيد 
ل.ب.ت.و. رقم D984119 ب ... 150 

حصة اجتماعية.
اوحامل  مواردي  مهدي  الأيد 
ل.ب.ت.و. رقم D824920 ب ... 150 

حصة اجتماعية.
االدارة : تدير الشركة الأيدة اللة 
رقم  ل.ب.ت.و.  اوحاملة  معدال  نزهة 

D148230 ملدة غير محدودة.

توقيع  رهن  الشركة   : التوقيع 
اوحاملة  معدال  نزهة  اللة  الأيدة 

.D148230 ل.ب.ت.و. رقم
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يلها.
االرباح  من   %  5 تقتطع   : االرباح 
القانوني،  االحتياط  صندوق  لفائدة 
حأب  الشركاء  على  الفائض  ويوزع 
واحد  لكل  اململوكة  اوحصص  عدد 

منهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
ماي   31 يوم  بمكناس،   التجارية 
والرقم   2663 رقم  تحت   ،2021

الس ل التجاري 53403.
للخالصة والنشر

14 P

STE GOFAR
SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بمكناس يوم 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 ابريل   20
مميزاتها  املحدودة  املأؤولية  حات 

كالتالي :
 STE غوفار  شركة   : التأمية 

.GOFAR
او  املختلفة  االشغال   : الهدف 

البناء.
املناقشة واالستيراد والتصدير.

متجر  مكناس-   : االجتماعي  املقر 
رقم 2 إقامة ياسمينة 41 نهرو.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  رأسمال 
 1000 الى  مقأمة  درهم   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

حرة نقدا مقأمة كالتالي :
اوحامل  اوخلوفي   العربي  الأيد 
ل.ب.ت.و. رقم AD95986 ب ... 750 

حصة اجتماعية.
اسماء   الرحمان  عبد  بن  الأيد 
 FB76346 رقم  ل.ب.ت.و.  اوحاملة  

ب ... 250 حصة اجتماعية.
الأيد  الشركة  يدير   : االدارة 
ل.ب.ت.و.  اوحامل  اوخلوفي   العربي 
رقم AD95986 ، ملدة غير محدودة.

توقيع  رهن  الشركة   : التوقيع   

اوحامل  اوخلوفي   العربي  الأيد 
.AD95986 ل.ب.ت.و. رقم

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يلها.

االرباح  من   %  5 تقتطع   : االرباح 

القانوني،  االحتياط  صندوق  لفائدة 

حأب  الشركاء  على  الفائض  ويوزع 

واحد  لكل  اململوكة  اوحصص  عدد 

منهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 يوم  بمكناس  التجارية 

ورقم   3183 رقم  تحت   ،2021

الس ل التجاري 53687.
للخالصة والنشر

15 P

شركة مكس بيب
شركة حات املأؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 3.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكناس رقم 2 

اقامة عايدة الطابق الثاني زنقة 

آسفي املدينة او ديدة

الس ل التجاري رقم : 26825

الرفع من قيمة الرأسمال 
تغيير النظام األسا�شي للشركة

بمقت�شى محضر او مع العام غير 

لشركة   2021 ماي   5 بتاريخ  العادي 

»مكس بيب« تقرر ما يلي :

من  الرأسمال  قيمة  من  الرفع 

 3.500.000 الى  درهم   2.000.000

درهم وحلك بزيادة 1.500.000 درهم 

اكتتابها  تم  جديدة  حصص  وخلق 

وتحريرها كاملة.

األسا�شي  النظام  بنود  تغيير 

بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 رقم  لقانون  )طبقا  التغييرات 

لظهير 13 فبراير 1997).

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمكناس بتاريخ 19 ماي 2021، تحت 
التجاري  الس ل  ورقم   2459 رقم 

.26825
للخالصة والنشر

16 P
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شركة اوالد املحمدي بلحاج
شركة حات املأؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 7.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكناس رقم 
1977 مرجان 2

تفويت للحصص االجتماعية عن 
طريق الهبة

استقالة مأيرين للشركة
تعيين الشكل القانوني للشركة
تغيير النظام األسا�شي للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
 10 بتاريخ  للشركاء،  العادي  الغير 
للشركة  بمكناس   2021 يونيو 

املذكورة اعاله تقرر ما يلي :
14.000 حصة اجتماعية  تفويت 
عن طريق الهبة للأيد الصلبي عي�شى 
اجتماعية عن طريق  14.000 حصة 
 ، الرحيم  عبد  الصلبي  للأيد  الهبة 
اجتماعية عن طريق  14.000 حصة 
الأالم،  عبد  الصلبي  للأيد  الهبة 
اجتماعية عن طريق  14.000 حصة 
كلها  محمد  الصلبي  للأيد  الهبة 
الكريم،  عبد  الصلبي  الأيد  لصاوح 

.U88971 اوحاملة ل.ب.ت.و رقم
عبد  الصلبي  الأيد  استقالة 
منصبهم  من  محمد  الصلبي  الكريم، 

كمأيرين للشركة.
مع  للشركة  جديد  مأير  تعيين 
واالداري  البنكي  االمضاء  اعطاء 
الكريم  عبد  الصلبي  للأيد  املزدوج 

.U88971 اوحامل ل.ب.ت.و رقم
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة  من 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة  الى 
للحصص  تفويت  بعد  وحيد  بشريك 
االجتماعية عن طريق الهبة بالشركة 
من طرف الأيد الصلبي عبد الكريم.
األسا�شي  النظام  بنود  تغيير 
بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 
 96-5 رقم  لقانون  )طبقا  التغييرات 

لظهير 13 فبراير 1997).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   9 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
ورقم   3400 رقم  تحت   ،2021

الس ل التجاري 23285.
للخالصة والنشر

17 P

STE CAFE NADABELLA
شركة حات املأؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1 الأوق 
البلدي شارع فريد االنصاري  

مرجان2

الس ل التجاري رقم : 48849

تفويت للحصص االجتماعية
تغيير النظام األسا�شي  للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

ديأمبر   29 بتاريخ  العادي  الغير 

 CAFE ندابال  مقهى  لشركة   2020

NADABELLA قد تقرر ما يلي :

اجتماعية  حصة   350 تفويت 

للأيد محمد ملكي، اوحامل ل.ب.ت.و 
الأيد  لصاوح   GJ37845 رقم 

رقم  ل.ب.ت.و  اوحامل  زروال  وحيد 

.D523729

اجتماعية  حصة   100 تفويت 

سالوي،اوحامل  كمال  للأيد 

لصاوح   C334654 رقم  ل.ب.ت.و 

الأيد وحيد زروال اوحامل ل.ب.ت.و 
.D523729 رقم

األسا�شي  النظام  بنود  تغيير 

بهذه  عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 رقم  لقانون  )طبقا  التغييرات 

لظهير 13 فبراير 1997).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 يوم  بمكناس  التجارية 

2021، تحت رقم 961 ورقم الس ل 

التجاري 48849.
للخالصة والنشر

18 P

 STE AR GARD 24
GARDIENNAGE

شركة حات مأؤولية محدودة

تاسيس شركة
عقد  بمقت�شى  شركة  تاسيس 

عرفي بتاريخ 23 ابريل 2021 تم انشاء 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

بشريكين باوخصائص التالية :

 STE AR GARD 24  : التأمية 

.GARDIENNAGE

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وباوخارج ب :
أشغال اوحراسة.

املقر االجتماعي : رقم 3 عمارة 142 
تجزئة الرباطي زنقة مس د االزهر س 

م سال.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
 10.000 مبلغ  في  حدد   : رأسمال 
100 حصة من فئة  درهم مقأم الى 

100 درهم للواحدة.
عماري انس 50 حصة.

ابراهيم الرا�شي 50 حصة.
انس  الأيد  تعيين  تم   : التأيير 

عماري كمأير للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الس ل  رقم  تحت  بأال  االبتدائية 
يونيو   24 بتاريخ   36922 التجاري 

.2021
19 P

STE BILADI
SARL AU
حل الشركة

 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
لشركة  باملحمدية   2021 يونيو 

BILADI SARL AU ، تقرر ما يلي :
حل الشركة.

 Mme SOUMIA الأيد  تعيين 
MAHIR مصفي للشركة.

 DERB  : الشركة  مقر  تحديد 
 CHABAB A N°188 EL ALIA

.MOHAMMEDIA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  باملحمدية،  االبتدائية 

1282 بتاريخ فاتح يونيو 2021.
اإليداع والنشر

االدارة

20 P

 STE GTL ETUDES ET
CONSEIL

SARL
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
بتاريخ 9 يوليو 2021 تم تغيير بعض 

قوانين الشركة وحدد ما يلي :

وتبرئة  استقالة   : املأير  تغيير 

الأيدة طالبي فاطمة الزهراء وكركاب 

فاطمة زهرة وتدار الشركة من طرف 

كركاب  سهيل  الأيد  او ديد  مأيره 

ملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

رقم  التجاري  الس ل   ،116255

.141219

 21P

STE TAHRAOUI TOURS
SARL

بأال  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2021 يوليو   5 بتاريخ 

محدودة  لشركة  االساسية  القوانين 

املأؤولية حات املميزات التالية :

الهدف : النقل الأياحي.

املقر : شارع سيدي محمد بلحأن 

اقامة 36 ب رقم 24 سال او ديدة.
قدره  بما  رأسمال  حدد   : رأسمال 

100.000 درهم.

الشركة من طرف  تدار   : التأيير 
الأيدان الطهراوي احمد والطهراوي 

محمد ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقمالس ل   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

التجاري 34115 تحت رقم 756..

 22 P

STE  RIDOU DISTRIBUTION
SARL AU

شركة حات املأؤولية املحدودة

بالشريك الوحيد

تكوين شركة 

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2021 يونيو   25 بتاريخ 

محدودة  لشركة  االساسية  القوانين 

الوحيد   الشريك  حات   املأؤولية 

حات املميزات التالية :

الكيميائي  التصنيع   : الهدف 

والتنظيف، التجارة، التوزيع.
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زنقة  املقاومة  شارع   : املقر 

الثالث  الطابق   21 العمارة  ابيدجان 

رقم املحل 8 حي املحيط الرباط.

قدره  بما  رأسمال  حدد   : رأسمال 

100.000 درهم.

الشركة من طرف  تدار   : التأيير 

الأيد ريدو جمال  ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

رقم  التجاري  الس ل   ،153629

.116257

 23 P

STE FORASAN

SARL AU

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ 29 يونيو 2021 بالدارالبيضاء 

املأؤولية  حات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

.FORASAN : التأمية

الهدف : مقاول في البناء واالعمال 

املختلفة.

شارع   151  : التجاري  العنوان 

اوحانب   2 الطابق  بنو سعيد  اسامة 

االيأر ج املعاريف الدارالبيضاء.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقأمة الى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

الأيد جحرون عبد اللطيف.

التأيير  : تم تعيين الأيد جحرون 

عبد اللطيف كمأير للشركة ملدة غير 

محدودة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة ماعدا الأنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

التجاري  الس ل  في  التقييد  تم 

 509553 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 5 يوليو 2021.

 24 P

 STE INNOMADE
SARL AU

تعديل 
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

 13 بتاريخ  بالدارالبيضاء  املس ل 

الوحيد  الشريك  قرر   ،2014 ماي 

حات  شركة   ،  INNOMADE لشركة 

الوحيد،  للشريك  مأؤولية محدودة 

مقرها االجتماعي 25 مكرر شارع جبل 

املقتضيات  الرباط  اكدال  بويبالن 

التالية :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 

 10.000 من  لرفعه  درهم   49.000

درهم الى 500.000 درهم بخلق 4900 

سهم جديد من فئة 100 درهم.

األسا�شي  القانون  مالئمة 

لتعديالت املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13363 بالرباط  تحت رقم  التجارية 

بتاريخ 19 ماي 2015.

25 P

 STE INNOMADE
SARL AU

تعديل 
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

 7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  املس ل 

الوحيد  الشريك  قرر   ،2014 ماي 

حات  شركة   ،  INNOMADE لشركة 

الوحيد،  للشريك  مأؤولية محدودة 

 12 الدارالبيضاء  االجتماعي  مقرها 

شارع عربي بوجمعة طابق االول رقم 

شقة 6 املقتضيات التالية :

 12 من  االجتماعي  املقر  تحويل 

شارع عربي بوجمعة طابق االول رقم 

مكرر   25 الى  الدارالبيضاء   6 شقة 

شارع جبل بوبيالن اكدال الرباط.

األسا�شي  القانون  مالئمة 

لتعديالت املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  تحت عدد 1332821 بتاريخ 

14 يناير 2015.

26 P

STE  CONSTRAV TEAM
 SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

التعديالت التي اجراوها على الشركة
استثنائي  عام  عقد  بمقت�شى 

االقرار  تم   ،2021 ماي   11 مؤرخ 

باالجماع بمقر الشركة على ما يلي :

الأو�شي  خديجة  الأيدة  تعيين 

كمأيرة للشركة بعد وفاة املأير عمر 

الأو�شي.

بوفاة  ويعترفون  يعلمون  الورثة 

الأيد عمر الأو�شي.

عمر  الأيد  بورثة  كاملة  قائمة 

الأو�شي : 

الأيد خالد الأو�شي.

الأيدة خديجة الأو�شي.

الأيدة فاضمة بوراس.

الأيدة فاطنة أروحي.

الأيد امجد الأو�شي.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري للشركة بكتابة الضبط لدى 

 12 بتاريخ  بأال  االبتدائية  املحكمة 

يوليو 2021، تحت رقم 37050.

27 P

شركة ال بوتيت فالي ماطيرنيل 

بريفي
ش.م.م

الرأسمال اإلجتماعي : 200.000 

درهم

قيد رفعه إلى 400.000 درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة أحمد شوقي 
رقم 8 فال فلوري 14000 القنيطرة

الزيادة في الرأسمال اإلجتماعي
العام  او مع  محضر  بمقت�شى   

 ،2021 يونيو   22 بتاريخ  اإلستثنائي 

املحدودة  الشركة  في  الشركاء  قرر 

ماطيرنيل  فالي  بوتيت  ال  املأؤولية 

زيادة  أعاله  املذكورة  ش.م.م  بريفي 
رأسمال  في   درهم   200.000 مبلغ 

درهم   200.000 من  لرفعه  الشركة 

بإصدار وحلك  درهم،   400.000 إلى 

 2.000 حصة إجتماعية جديدة من 

الواحدة،  للحصة  درهم   100 فئة 

مرقمة من 2.001 إلى 4.000، اكتتبت 

بأكملها وحررت كليا عن طريق إدماج 

حأاب التأجيل من جديد.

اكتتبت  او ديدة  اوحصص 

حأب  كل  الشركاء  على  ووزعت 

نأبته في رأسمال الشركة، وحلك على 

النحو التالي :

بنأبة  شبيشب  نادية   الأيدة 

بقيمة  إجتماعية،  حصة   1.000

100.000 درهم.

بنأبة  اوحراتي  هشام  الأيد 

بقيمة  إجتماعية،  حصة   1.000

100.000 درهم.

اوحصص  تخضع  سوف 

و ميع  او ديدة  اإلجتماعية 

وسيتم  التأسيأية  القوانين  أحكام 

استيعابها كاوحصص القديمة.

الفصلين  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

القوانين  من  والأابع  الأادس 

التأسيأية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

للمحكمة  التجاري  الس ل  مصلحة 

يوليو   8 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 3861.
ملخص من أجل النشر

التأيير

الأيدة نادية شبيشب

28 P

ANCRAGIMPACT
شركة حات املأؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة 
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ثم    2021 يونيو   21 بتاريخ  بالرباط 

إنشاء شركة حات مأؤولية محدودة 

اوخاصيات  حات  وحيد  بشريك 

التالية :

.ANCRAGIMPACT : اإلسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة بشريك وحيد.
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املوضوع  اإلجتماعي :

اإلستشارات اإلدارية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في الس ل التجاري.

املقر : 12 مكرر شارع لبنان رقم 3 

املحيط الرباط.

درهم   10000.00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة  على100  مقأمة 

100درهم للحصة الواحدة.

خليفي  إلياس  الأيد   : اوحصص 

100 حصة.

خليفي  إلياس  الأيد   : التأيير 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  كمأير 

بشريك وحيد.

الس ل التجاري رقم : 153613.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر  من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط.

29 P

TEAM DEV CONSULTING
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم   2021 يونيو   28 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس باملواصفات التالية :

 TEAM DEV  : التأمية 

.CONSULTING

املقر اإلجتماعي : 

املوظفين  وتدريب  تدريب 

والطالب.

اإلرشاد والتوجيه التربوي.

اإلتصال  مجال  في  اإلستشارات 

والتأويق.

مشورة في إدارة وتنأيب املوادر.

توفير العمالة.

الدراسة والتمثيل  جميع عمليات 

الشحنات  في  والأمأرة  والوساطة 

بامل االت  املتعلقة  والعموالت 

املذكورة أعاله.

االستحواح على حصة أو مصلحة 

شركة أي  في  األشكال  من  شكل   بأي 

أو عمل  أو مؤسأة  او عمل تجاري   

حي غرض مماثل أو مكمل حي صلة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
تتعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 
باألشياء  مباشر  أوغير  مباشر  بشكل 
تأهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطبيقها أو تطويرها.
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الرأسمال : 10.000 درهم.

الأنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديأمبر.

املدة : 99 سنة.
اوحصص : الأيدة أسماء الشرقي  

10.000.00 درهم.
حاملة  الشرقي،  أسماء   : التأيير 
 ،JB 337967 رقم  الوطنية  للبطاقة 
املنزه  إقامة  العنون مازوال  في  املقيمة 
 2 ح.ح   24 شقة   169 عمارة   1 زنقة 

الدارالبيضاء.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية الدارالبيضاء.
 786472  : التجاري  الس ل 

بتاريخ 12 يوليو 2021.
30 P

VALUE GATE CONSULTING
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم   2021 يونيو   17 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس باملواصفات التالية :
 VALUE GATE  : التأمية 

.CONSULTING
املقر اإلجتماعي : 

الطابق  رامي  إقامة  سبتة  زنقة   7
الثاني رقم املكتب 8 الدارالبيضاء.

الهدف اإلجتماعي:
املوظفين  وتدريب  تدريب 

والطالب.
اإلرشاد والتوجيه التربوي.

اإلتصال  مجال  في  اإلستشارات 
والتأويق.

مشورة في إدارة وتنأيب املوادر.
توفير العمالة.

الدراسة والتمثيل  جميع عمليات 
الشحنات  في  والأمأرة  والوساطة 
بامل االت  املتعلقة  والعموالت 

املذكورة أعاله.

االستحواح على حصة أو مصلحة 
بأي شكل من األشكال في أي شركة او 
حي  عمل  أو  مؤسأة  و  تجاري  عمل 

غرض مماثل أو مكمل حي صلة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
تتعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 
باألشياء  مباشر  أوغير  مباشر  بشكل 
تأهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطبيقها أو تطويرها.
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الرأسمال : 10.000 درهم.

الأنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديأمبر.

املدة : 99 سنة.
فاطمة  الأيدة   : اوحصص 
الزهراء بوعبيدي  10.000.00 درهم.
الزهراء  فاطمة  الأيدة   : التأيير 
الوطنية  للبطاقة  حاملة  بوعبيدي، 
رقم QA139421، املقيمة في العنوان 
 101 عمارة   13 م.س  األمان  إقامة 

الرقم 8 عين الأبع الدارالبيضاء.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية الدارالبيضاء.
 787023  : التجاري  الس ل 

بتاريخ 15 يوليو 2021.
31  P

ALI WEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 30 RUE
 MOULAY AHMED LOUKILI,

APT 8 HASSAN -RABAT
RC : 147119

IF : 47239283

تغيير املقر اإلجتماعي
الوحيد  الشريك  قرارات  بموجب 

بتاريخ 28ماي 2021 تقرر ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
إعطاء الصالحيات.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6536.
باملحكمة اإلبتدائية برشيد بتاريخ 

14 يوليو 2021 تحت رقم 911.
32 P 

YOU-M
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 30 RUE
 MOULAY AHMED LOUKILI,

APT 8 HASSAN -RABAT
RC : 147117

IF : 47239308

تغيير املقر اإلجتماعي
الوحيد  الشريك  قرارات  بموجب 

بتاريخ 28ماي 2021 تقرر ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
إعطاء الصالحيات.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6535.
باملحكمة اإلبتدائية برشيد بتاريخ 

14 يوليو 2021 تحت رقم 912.
33 P 

CAPSTONE IMMOBILIER
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : 71 RESIDENCE

 IBN BATOUTA ANGLE IBN
 BATOUTA ET ABDELKRIM

DIOURI ETG 1
RC : 466523

IF : 45881702

رفع الرأسمال 
العام  اإلجتماع  محضر  بموجب 
 2021 يونيو   9 بتاريخ  العادي  الغير 

تقرر ما يلي :
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رفع الرأسمال من 100.000 درهم 

إلى 5000.000 درهم.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يوليو 2021 تحت رقم  785107.

34 P

IMMOBILIERE BARCELONA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A  ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL :HAY ALI EL

FADEL BENI ENZAR NADOR

RC : 6009 NADOR

IF : 05385739
زيادة رأس املال

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
2021 قرر  8 ديأمبر  بتاريخ  املنعقد 

الشريك ما يلي :
زيادة رأس املال الشركة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

 : القانوني  باإليداع  القيام  تم 

بتاريخ  للناظور  اإلبتدائية  باملحكمة 

30 يونيو 2021 تحت رقم 3836.
ملخص قصد النشر 

املأير

35 P

شركة دلتا فيش
شركة مجهولة الأم

الرأسمال الشراكي : 6.000.000.00 

درهم

املقر الشراكي : طنطان قاعة الأمك 

ميناء الصيد مربط 3

س ل تجاري )طانطان( عدد 293

إشهار قانوني
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

وحررته األستاحة نجاة كمون، موثقة 

بالبيضاء بتاريخ 8 يونيو 2021.

ملراني  فتيحة  الأيدات  فإن 

فوتن  قد  سالوي  الزهراء  وفاطمة 

للأيد سعيد سالوي، مجموع األسهم 

سهم،   1390 والبالغة  يمتلكها  التي 

الواحدة  للحصة  درهم   250 بقيمة 

دلتا فيش شركة  املأماة  الشركة  في 

مجهولة اإلسم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية طنطان، 

تحت عدد 2021/189.
للخالصة والبيان

كتابة الضبط املحكمة اإلبتدائية

 طانطان

36 P

STE. FILS ZAHIR TEXTILES
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

7يوليو 2021 تم تأسيس شركة حات 

لها  وحيد  بشريك  مأؤولية محدودة 

املواصفات التالية :

 STE. FILS ZAHRA  : التأمية 

.TEXTILES

الهدف اإلجتماعي : 

اوخياطة.

رقم  الوردة  حي   : اإلجتماعي  املقر 

149 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدد رأسمال  الشركة 

 1000 إلى  درهم مقأم   100.000 في 

درهم   100 من  إجتماعية  حصة 

للحصة اإلجتماعية.

الأيد حكيم معتوق 1000 حصة 

إجتماعية.

تأيير الشركة : عين الأيد حكيم 

جميع  مع  للشركة  مأير  معتوق 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية تيفلت، 

تحت رقم 957 بتاريخ 8 يوليو 2021
للنسخ والبيان 

الوكيل

37 P

 STE. AMDEX DELIVERY
LOGISTIC

SARL AU
تأسيس شركة

 5 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
حات  تأسيس شركة  تم   2021 يوليو 
لها  وحيد  بشريك  مأؤولية محدودة 

املواصفات التالية :
 STE. AMDEX  : التأمية 

.DELIVERY LOGISTIC SARL AU
الهدف اإلجتماعي : 

نقل البضائع وحأاب الغير.
املقر اإلجتماعي : تجزئة البأتان 2 

رقم 3 الطابق األول تيفلت.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال   حدد   : الرأسمال 
مقأمة  درهم   100.000 في  الشركة 
 100 من  إجتماعية  1000 حصة  إلى 

درهم للحصة اإلجتماعية.
 1000 مشعر  يوسف  الأيد 

حصة إجتماعية.
الأيد  عين   : الشركة  تأيير 
مع  للشركة  مأير  مشعر  يوسف 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
تيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليو   19 بتاريخ   955 رقم  تحت 

.2021
للنسخ والبيان

الوكيل

38 P

شركة اوحأابات 
التأيير 

الدراسات واو بايات
 SOCIETE  DE GESTION ETUDES

FISCALITE & COMPTABILITE
SOGEFCO

 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA
GESTION

 SOCIETE NOUVELLE DES
 HUILERIES ABDOU

S.A.R.L
زنقة جول الحي الصناعي الدكارات 

فاس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
بنفس مس ل   ،2021 يونيو   10  

 2021 يونيو   30 بتاريخ  املدينة 
املأؤولية  حات  شركة  تحليل  تم 

املحدودة حات املميزات التالية :
 SOCIETE NOUVELLE : التأمية
شركة   DES HUILERIES ABDOU

حات مأؤولية محدودة.
تحليل  تم  لقد   : الشركة  تحليل 
العام  او مع  بموافقة  الشركة 
مصفي  محمد  بهيج  الأيد  وتأمية 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

21/3485 الس ل التجاري15227.
39 P

دوكتي بوام
DOCTI.MA

SARLAU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي : شارع الزرقطوني، 
7، زنقة سبتة، املكتب رقم 8 

الدارالبيضاء
الس ل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

467507
التعريف الضريبي رقم 45891631
التعريف املوحد للمقاولة رقم 

00252999975000015
بتاريخ  مبرم  عرفي  عقد  بموجب 
جميع  تفويت  تم   ،2021 يونيو   18
اوحصص اململوكة من طرف الأيدة 
إلى  حصة،   500 عددها  هيكل  دينا 

شريكها الأيد املهدي الكوهن.
وبمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
 ،2021 18 يونيو  في  للشركة املنعقد 

تم املصادقة على ما يلي :
هيكل  دينا  الأيدة  استقالة 
كمأيرة للشركة مع اوحفاظ بالأيد 
املهدي الكوهن كمأير وحيد ملدة غير 

محددة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
شركة حات املأؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد.
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و14  و13  و7  و6   2 املواد  تعديل 
من النظام األسا�شي للشركة.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  للمحكمة  التجاري 
بالدارالبيضاء بتاريخ 13 يوليو 2021.
40 P

NEW LIFE ASSISTANCE
شركة حات املأؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
حات  تأسيس شركة  تم   2021 يونيو 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :
 NEW LIFE  : التأمية 

.ASSISTANCE
حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  حات  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.
الهدف :

سيارة اإلسعاف.
30 شقة  : عمارة  املقر اإلجتماعي 
الوكيلي حأان  أحمد  موالي  زنقة   8

الرباط.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.
 1000 املرابط  محمد   : الأيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الأيد محمد  تعيين  تم   : التأيير 
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  البوشتي 
ملدة  للشركة  مأير   AE135400 رقم 

غير محدودة.
بالس ل  الشركة  تس يل  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 
رقم  تحت   2021 يوليو   19 بتاريخ 

.153673
41 P

MAGICAL WORK MISDAQ
SARL AU

 1901 من  الشركة  مقر  تحويل 
الرباط  املنصور  يعقوب  حي   5 أمال 
الثاني عمارة  الطابق   4 إلى شقة رقم 

رقم 29 حي اوحأنية تمارة.

رفع رأسمال الشركة ب 400.000 

الشركة  رأسمال  ليصبح   DH

DH 500.000 مقأمة كالتالي :

 5000 مصداق  هشام  موالي 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

عدد  تحت  بالرباط  التجارية 

.116311

42 P

FABRINOV METAL
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : BEAULIEU KM

 10 BD. LAGOTA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

RC N° : 247409

تفويت حصص إجتماعية
استقالة وتعيين مأير

 FABRINOV شركة  شركاء  اتخد 

METAL SARL بتاريخ 6 يوليو 2021 

ما يلي :

بين  حصص  بتفويت  اإلقرار 

عبد  التومي،  محمد  الأيد  البائعين 

العوني،  العزيز  العوني، عبد  الرحيم 

إليه  املفوت  العوني  اللطيف  وعبد 

الأيد إبراهيم العوني.

جميع  بأن  اإلجتماع  في  اإلقرار 

الشريك  يد  في  ستصبح  األسهم 

الوحيد الأيد ابراهيم العوني.

محمد  الأيد  املأير  استقلة 

الأيد  جديد  مأير  وتعيين  التومي 

لبطاقة  اوحامل  العوني  ابراهيم 

 BJ181396 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

787291 بتاريخ 16 يوليو 2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

43 P

SCOOTER BOX
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
حات  تأسيس شركة  تم   2021 يوليو 
وحيد  بشريك  املحدودة  املأؤولية 

والتي تحمل اوخصائص التالية :
.SCOOTER BOX : التأمية

.SARL AU : الصفت القانونية
الهدف اإلجتماعي :

وأشغال  البناء  أشغال  في  مقاول 
أخرى.

رأسمال الشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
 الأيد بدر شقرون 100 حصة.

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

الس ل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
األولى  الأنة  عدا  ما  ديأمبر   31 إلى 

تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر اإلجتماعي : رقم 113 تجزئة 

عين الروز الصخيرات.
املأير : الأيد بدر شقرون.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
.133807

44 P

AZNARSY
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
حات  تأسيس شركة  تم   2021 يونيو 
وحيد  بشريك  املحدودة  املأؤولية 

والتي تحمل اوخصائص التالية :
.AZNARSY : التأمية

.SARL AU : الصفة القانونية
الهدف اإلجتماعي :

مقاول في نجارة األملنيوم.
تاجر.

رأسمال الشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 
موزعة  الواحدة  للحصة  درهم   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
 100 ازنيض  مصطفى  الأيد   

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

الس ل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

األولى  الأنة  عدا  ما  ديأمبر   31 إلى 

تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر اإلجتماعي : حي املأيرة 1 رقم 

55 تمارة.

املأير : الأيد مصطفى ازنيض.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.133779

45 P

 MAALEC
S.A.R.L

تأسيس شركة
 MAALEC : اللقب اإلجتماعي

.S.A.R.L

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مأؤولية محدودة بشريكين.

الشركاء : 

ب.ت.و  بوجالبي،  زكرياء  الأيد 

.AD224117

ب.ت.و  معدور،  هللا  عبد  الأيد 

.AD235687
رأس املال : 100.000.00 درهم .

اوحصص اإلجتماعية :

زكرياء  للأيد  حصة   500

بوجالبي.

هللا  عبد  للأيد  حصة  و500   

معدور.

املأير : الأيد عبد هللا معدور.
املقر اإلجتماعي : رقم 136 الطابق 

القاهرة  شارع   4 العمارة  رقم  الثاني 

كومطراف 1 تمارة.

الهدف اإلجتماعي :

اإلنارة  وأعمال  مختلفة  أعمال 

والصباغة.

التكييف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الس ل  رقم  بتمارة  اإلبتدائية 
التجاري133833.

46 P
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شركة املكاوي للحبوب
 شركة حات املأؤولية املحدودة

املقر اإلجتماعي : تجزئة رقم 139 
الحي الصناعي بنأودة فاس

العادي  العام  او مع  بمقت�شى 
املنعقد بفاس بتاريخ 18 يونيو 2021 
للحبوب  املكاوي  شركة  شركاء  قرر 
 3000000 رأسمالها  والتي  ش.م.م 

درهم ما يلي :
اوختامي  البيان  عل  املصادقة   
لأنة  واملصارف  املداخل  وحأاب 

.2020
الأيد  الشركة  حمة مأيري  إبراء 
والأيد  محمد  املكاوي  التلمأاني 
والأيد  نجيب  املكاوي  التلمأاني 
التلمأاني  والأيد  التلمأاني حأن 
التلمأاني  والأيد  سعد  املكاوي 

املكاوي عبد لكريم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو  فاتح  بتاريخ 

.6339
الس ل التجاري رقم 17145.

47 P

شركة أمزوار للتوزيع والنقل
شركة محدودة املأؤولية

املقر اإلجتماعي : رقم 54 و54 مكرر 
وتجزئة 281 الحي الصناعي النماء 

بنأودة فاس
العادي  العام  او مع  بمقت�شى 
 2021 يونيو   2 بتاريخ  بفاس  املنعقد 

للتوزيع  أمزوار  شركة  شركاء  قرر 

املأؤولية  محدودة  شركة  والنقل 
درهم   24.000.000 رأسمالها  والتي 

ما يلي :
اوختامي  البيان  عل  املصادقة   
لأنة  واملصارف  املداخل  وحأاب 

.2020
إبراء حمة مأيري الشركة ال رجعة 

فيها للأادة :
.C25436 أبق�شي محمد ر.ب.ت.و 
ر.ب.ت.و  التهامي  أبق�شي 

.C698512

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يونيو   18 بتاريخ 

.4906
الس ل التجاري رقم 57809.

48 P

شركة مطاحن البركة فاس
شركة مجهولة

املقر اإلجتماعي : شارع 800 الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم فاس

العادي  العام  او مع  بمقت�شى 
يونيو   15 بتاريخ  بفاس  املنعقد 
مطاحن  شركة  شركاء  قرر   2021
رأسمالها  والتي  ش.م  فاس  البركة 

11.000.000 درهم ما يلي :
اوختامي  البيان  عل  املصادقة 
لأنة  واملصارف  املداخل  وحأاب 

.2020
إبراء حمة مأيري الشركة ال رجعة 

فيها للأادة :
ر.ب.ت.و  محمد  علوي  مدغري   

.A14501
ر.ب.ت.و  العربي  علوي  مدغري 

.C13726
محمد  املكاوي  التلمأاني 

.C28603 ر.ب.ت.و
.C123790 بلمين أحمد  ر.ب.ت.و
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يونيو   18 بتاريخ 

.4903
الس ل التجاري رقم 15295.

49 P

شركة طيبة للزيوت والحبوب
شركة محدودة املأؤولية

املقر اإلجتماعي : طرق عين الشقف 
تجزئة رياض الياسمين الطابق 3 

رقم 36 فاس
العادي  العام  او مع  بمقت�شى 
املنعقد بفاس بتاريخ 14 يونيو 2021 
للزيوت  طيبة  شركة  شركاء  قرر 
رأسمالها  والتي  ش.م.م  واوحبوب 

8500.000 درهم ما يلي :

اوختامي  البيان  عل  املصادقة 
لأنة  واملصارف  املداخل  وحأاب 

.2020
إبراء حمة مأيري الشركة ال رجعة 

فيها للأادة :
محمد  املكاوي  التلمأاني 

.C28603 ر.ب.ت.و
.C7296 العراقي محمد  ر.ب.ت.و
ر.ب.ت.و  محمد   العراقي 

.C199874
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليو   8 بتاريخ 

.7418
الس ل التجاري رقم 48961.

50 P

SJMFLEX MOROCCO
شركة حات مأؤولية محدودة 

حات شريك وحيد
برأسمال قدره 1300.000 أورو

املقر الرئي�شي : تجزئة د بلوك أ 1 
بقعة 24 ب املنطقة اوحرة للتصدير 

لطنجة 90100 طنجة
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   28 بتاريخ  املؤرخ 
التالية   القرارات  على  املصادقة 
لشركة  الوحيد  الشريك  طرف  من 
حات   SJMFLEX MOROCCO
وحيد  شريك  حات  محددة  مأؤولية 

على القرارات التالية :
قرر او مع العام اإلستثنائي زيادة 
 1000.000 بمبلغ  الشركة  رأسمال 
إلى  أورو   300.000 من  ليتحول  أورو 
خالل  من  وحلك  أورو   1300.000
إنشاء 100.000 سهما بقيمة 10 أورو 

للأهم الواحد.
األسهم  هذه  بتحرير  اإلقرار  تم 
مع  املقاصة  خالل  من  او ديدة 
بمبلغ  واملأتحقة  الأائلة  الذمم 
الشركة  لفائدة  أورو   1000.000

.SJM.CO.LTD
اإلستثنائي  العام  او مع  قرر 
القانون  من   7 واملادة   6 املادة  تغيير 

األسا�شي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 244419 التجارية بطنجة تحت رقم 

بتاريخ 12 يوليو 2021.

51 P

ريفابيتا
REVABITAT

شركة حات املأؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : شارع اإلمام 

الشافعي تجزئة الباهية الرقم 

27 الطابق الثاني القدس سيدي 

البرنو�شي الدارالبيضاء 

253589 رقم التقييد في الس ل 
التجاري 

الزيادة والرفع في رأس مال الشركة
بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر 

اإلجتماعي للشركة بتاريخ 18 ديأمبر 

2021 واملس ل في 23 ديأمبر 2021 

 RE 38947، OR  تحت األرقام التالية

.38336/2014

تم عقد اإلجتماع العام اإلستثنائي 

للشركاء وبناء عليه تم تقرير ما يلي :

الزيادة والرفع من رأسمال الشركة 

درهم   900.000.00 قدره  بمبلغ 

إجتماعية  9.000 حصة  إلى  مقأمة 

مدفوعة  درهم   100.00 بقيمة 

درهم   100.000.00 من  أي  بالكامل 

خالل  من  درهم   1.000.000.00 إلى 

إجتماعية  حصة   9.000 إنشاء 

لكل  درهم   100.00 بقيمة  جديدة 

ويتم  اإلسمية  بالقيمة  صادرة  منها 

أصبح  وقد  نقدا،  بالكامل  تحريرها 

التالي:  تقأيم اوحصص على الشكل 

لصاوح  إجتماعية  حصة   10000

الأيد محمد ابن اوحأين.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

الدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 ديأمبر   29 في 

رقم  التجاري  الس ل   00564935

.253289
نسخة من أجل النشر والبيان

52 P



16247 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

ريفابيتا
REVABITAT

شركة حات املأؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم
رقم الس ل التجاري 253289
مقرها اإلجتماعي : 13 تجزئة 

اوخالدية الحي الصناعي بن امأيك 
حي موالي رشيد الدارالبيضاء
 تحويل املقر اإلجتماعي

بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر 
28أبريل  بتاريخ  للشركة  اإلجتماعي 
2014 واملس ل يوم 30 أبريل 2014 
ريفابيتا  لشركة  العام  او مع  قرر 

REVABITAT ما يلي  :
من  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
الحي  اوخالدية  تجزئة   13 العنوان 
موالي  حي  امأيك  بن  الصناعي 
العنوان  إلى  الدارالبيضاء  رشيد 
الشافعي  اإلمام  شارع  التالي  او ديد 
الطابق   27 الرقم  الباهية  تجزئة 
البرنو�شي  سيدي  القدس  الثاني 

الدارالبيضاء .
والس ل  القانوني  اإليداع 
القانوني  اإليداع  تم   : التجاري 
للشركة لدى كتابة الضبط باملحكمة 
ماي   12 في  الدارالبيضاء  التجارية 
2014 تحت رقم 00548447 الس ل 

التجاري رقم 253289.
نسخة من أجل النشر والبيان
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ريفابيتا
REVABITAT

شركة حات املأؤولية املحدودة
رأسمالها : 1.000.000.00 درهم
رقم الس ل التجاري 253289
مقرها اإلجتماعي : 13 تجزئة 

اوخالديةالحي الصناعي بن امأيك 
الدارالبيضاء

 تأيأس شركة حات املأؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر 
يناير   12 بتاريخ  للشركة  اإلجتماعي 
األسا�شي  القانون  وضع  تم   2012
املحدودة   املأؤولية  حات  لشركة  

املميزات ا لتالية :

ريفابيتا   REVABITAT  : التأمية 
شركة حات املأؤولية املحدودة.

تجزئة   13  : اإلجتماعي  املقر 
امأيك  بن  الصناعي  الحي  اوخالدية 

الدارالبيضاء.
الغرض اإلجتماعي :

 مطور عقارات.
أعمال متنوعة أو مقاول إنشاءات.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجاري. بالس ل  التس يل  يوم 
هو   : اإلجتماعي  الرأسمال 
100.000.00 درهم مقأم إلى 1000 
100درهم  بنأبة  إجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة:
الأيد  إجتماعية  حصة   500

راتب عبد الكريم.
الأيد  إجتماعية  حصة  و500 

ابن اوحأين محمد كالتالي :
وإدارة  تأيير   : الشركة  إدارة 
طرف  من  محددة  غير  ملدة  الشركة 

الأيد راتب عبد الكريم.
طرف  من   : والتوقيع  اإلمضاء 

الأيد راتب عبد الكريم.
اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 
للشركة  األسا�شي  للنظام  القانوني 
باملحكمة  الضبط  مكتب  لدى 
فبراير   14 في  الدارالبيضاء  التجارية 
الس ل   492884 رقم  تحت   2012

التجاري رقم 253289.
نسخة من أجل النشر والبيان
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REVABITAT شركة
ش م م

رأسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع اإلمام 
الشافعي تجزئة الباهية الرقم 
27 الطابق الثاني القدس سيدي 

البرنو�شي الدار البيضاء
رقم الس ل التجاري 253289
الزيادة والرفع في رأس مال اشركة

بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر 
االجتماعي للشركة بتاريخ 14 ديأمبر 
16 ديأمبر  في  واملس ل   2016
 : التالية  األرقام  تحت   ،2016

.OR34580/2016، RJ34857

تم عقد االجتماع العام االستثنائي 
للشركاء وبناء عليه تم تقرير ما يلي :

الزيادة والرفع من رأسمال الشركة 
درهم مقأمة   500.000 قدره  بمبلغ 
بقيمة  اجتماعية  حصة   5000 إلى 
من  أي  بالكامل  مدفوعة  درهم   100
 1.500.000 إلى  درهم   1.000.000
5000 حصة  إنشاء  خالل  من  درهم 
درهم   100 بقيمة  جديدة  اجتماعية 
االسمية  بالقيمة  صادرة  منها  لكل 
وقد  نقدا  بالكامل  تحريرها  ويتم 
أصبح تقأيم اوحصص على الشكل 
اجتماعية  حصة   15000 التالي 

لصاوح الأيد محمد ابن اوحأين.
تم لدى مكتب   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 26 ديأمبر 2016، تحت 

رقم 00621860.
الس ل التجاري رقم 253289.
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REVABITAT شركة
ش م م

رأسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : شارع اإلمام 
الشافعي تجزئة الباهية الرقم 
27 الطابق الثاني القدس سيدي 

البرنو�شي الدار البيضاء
رقم الس ل التجاري 253289
بيع وتفويت حصص اجتماعية

استقالة املأير
بمقت�شى عقد عرفي املنعقد باملقر 
19 ماي  بتاريخ  للشركة  االجتماعي 
العام  االجتماع  عقد  تم   2016
تم  عليه  وبناء  للشركاء  االستثنائي 

تقرير ما يلي :
بيع وتفويت 500 حصة اجتماعية 
الكريم  عبد  راتب  الأيد  يملكها 
مالها  رأس   REVABITAT شركة  في 
بشارع  تقع  والتي  درهم   100.000
اإلمام الشافعي تجزئة الباهية الرقم 
سيدي  القدس  الثاني  الطابق   27
لفائدة  البيضاء  الدار  البرنو�شي 
500 حصة اجتماعية لصاوح الأيد 

محمد ابن اوحأن.

وإدارة  تأيير   : الشركة  إدارة 
طرف  من  محددة  غير  ملدة  الشركة 

الأيد محمد ابن اوحأين.
طرف  من  والتوقيع  اإلمضاء  

الأيد محمد ابن اوحأين.
تم لدى مكتب   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   ،2014 يونيو   11 في  البيضاء 

رقم 00550932.
الس ل التجاري رقم 253289.
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STE BENFIRI IPRO
SARL

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  بمقت�شى عقد عرفي 
تم   ،2021 يوليو   8 بتاريخ  البيضاء 
تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 11 شارع   75  : االجتماعي  املقر 
يناير الطابق األول الشقة 169 الدار 

البيضاء.
اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 
معامالت  بجميع  والقيام  العقاري 

البناء املختلفة.
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة.
الرأسمال : 100.000 درهم.

غفيري  هشام  الأيد   : اوحصص 
500 حصة.

 500 اوخطابي  بنداود  الأيد 
حصة.

الأيد هشام  تعيين  تم   : التأيير 
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  غفيري 
بنداود  والأيد   BK194050 رقم 
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  اوخطابي 
للشركة  مأيران   BH551654 رقم 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير إلى 31 ديأمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
 ،2021 يوليو   15 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم 786333 والس ل التجاري 

رقم 510285.
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SODEXO
S A

 SIEGE SOCIAL : 1ER ETAGE

 DU TWIN CENTER TOUR A

CASABLANCA

RC : N°100455

االستثنائي  العام  او مع  قرر 

املنعقد في فاتح يونيو 2021، ما يلي :
أق�شى  بحد  املال  راس  في  زيادة 

قدره 57.000.000 درهم.

مل لس  الصالحيات  تفويض 

اإلدارة لتس يل االنجاز النهائي لزيادة 
رأس املال املذكور أعاله.

 17 قرر مجلس اإلدارة املنعقد في 

يونيو 2021 ما يلي :

األولى  الشريحة  استكمال  نتائج 

من الزيادة في رأس املال بمبلغ اجمالي 

قدره 21.999.340 درهم لزيادة رأس 

إلى  درهم   27.700.000 من  املال 

49.699.340 درهم.

6 و7 من  تعديل مطابق للمادتين 

النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

7 سبتمبر 2021، تحت رقم 786232.
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EQUITY INVEST
SA

 SIEGE SOCIAL : 12RUE SABRI

BOUJEMAA CASABLANCA

RC :219277

بناء على او مع العام العادي في 8 

فبراير 2021، تقرر ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

شارع   200  : التالي  العنوان  على 

التعديل  البيضاء  الدار  غاندي 

للنظام األسا�شي للشركة وفقا لذلك 

واعتماد النظام األسا�شي او ديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء في 18 يونيو 

2021، برقم 783204.
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 INCLUSIVE HR SOLUTION

-IHRS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 67 RUE AZIZ

 BELLAL 2EME ETAE N°3

MAARIF - CASABLANCA

AVIS DE CONSTITUTION
تأسيس شركة

بالدار  مؤرخ  بمقت�شى عقد عرفي 

 ،2021 يوليو   9 بتاريخ  البيضاء 

املأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  شريك  حات  املحدودة 

باملواصفات التالية :

 INCLUSIVE HR  : التأمية 

.SOLUTION IHRS

عزيز  زنقة   67  : االجتماعي  املقر 

بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف الدار 

البيضاء.

هندسة   : االجتماعي  الهدف 

والتدريب  )املأاعدة  االستشارات 

واالستشارات وإدارة املوارد البشرية(.

واملشورة  واملأاعدة  التدريب 

اإلدارية.

التأويق واملبيعات.

اوخدمات  وتقديم  املأاعدة 

املختلفة.

والدعم  واملواد  املنتجات  بيع 

الفني.

اوخدمات  وتقديم  املأاعدة 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 

وامل االت األخرى.

جميع  وتركيب  وتوزيع  وبيع  شراء 

قطع الغيار ومكونات املعدات وخدمة 

ما يعد البيع.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

قدتكون  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تأاهم في تطوير الشركة.

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.
درهم   100.000  : الرأسمال 
مقأمة إلى 1000 حصة من فئة 100 
ومأتودعة  محررة  للواحدة  درهم 

بالكامل للشريكة الوحيدة.
 1000 يحيوي  نرجس  الأيدة 

حصة.
التأيير : تم تعيين الأيدة نرجس 
غير  ملدة  للشركة  مأيرة  يحيوي 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير إلى 31 ديأمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

الس ل  في  الشركة  تس يل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

511177 في 16 يوليو 2021.
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EMERGE MANAGEMENT
CAPITAL SOCIAL : 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 5 RUE
 DES TILEULS VILLA N°25

ROOSEVELT CASABLANCA
بتاريخ  مؤرخ  عريف  عقد  مبوجب 

ذات  رشكة  إنشاء  تم   ،2021 ماي   3
املساهمة بالخصائص التالية :

االسم : إميريج ماناجمنت.

شكل الشركة : مأاهمة.
الغرض : غرض الشركة في املغرب 

وخارجه هو : 
البحث عن منافذ تجارية.

الشركات  عقد  في  املأاعدة 
التجارية.

البحث عن الفرص.
عمل أي  في  الشركة   مشاركة 
سيتم  أو  إنشاؤها  تم  شركة  أو   

إنشاؤها.
املعامالت  جميع  اعم  وبشكل 
املالية أو  الصناعية  أو   التجارية 
املتعلقة  العقارية  أو  املنقولة  أو   
بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع 
ثانوي أو  مماثل  ب�شيء  أو   الشركة 

 أو ثانوي يأاهم في تطويرها.

مدة الشركة : 99 سنة.
 5RUE  : الرئي�شي  املقر 
 DES TILLEULS VILLA N°2

.ROOSEVELT CASABLANCA
بمبلغ  يحدد   : الأهمي  املال  راس 

300.000 درهم.
نقدي  مبلغ  دفع  تم   : املأاهمات 
إلى  مقأم  درهم   300.000 قدره 
100 درهم، مدفوعة  3000 سهم ب 
بما  للمأاهمين  ومخصصة  بالكامل 

يتناسب مع مأاهماتهم.
فاتح  في  تبدأ   : االجتماعية  الأنة 
كل  من  ديأمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

عام.
العام  او مع  محضر  بموجب 
تقرر   ،2021 ماي   3 بتاريخ  العادي 
ملدة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  تعيين 

أربع سنوات.
الأيد راموند فرحات.

الأيدة غالية بن عبد او ليل.
الأيدة  أحالم بناني.

.II الأيدة هاجر بن عمار
مجلس  مداوالت  محضر  نهاية  في 
 ،2021 ماي   3 بتاريخ  األول  اإلدارة 

تقرر تعيين.
رئيأا  فرحات  راموند  الأيد 

مل لس اإلدارة.
مديرا  عمار،  بن  هاجر  الأيدة 

منتدبا.
تس يل شركة باملحكمة التجارية 
بتاريخ  رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

510379 في 8 يوليو 2021.
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ACCESS MANAGER
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL 67 RUE AZIZ

 BELLAL 2EME ETAGE N°3
MAARIF CASABLANCA

تأسيس شركة
بالدار  مؤرخ  بمقت�شى عقد عرفي 
 ،2021 يوليو   2 بتاريخ  البيضاء 
املأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 
وحيد  شريك  حات  املحدودة 

باملواصفات التالية :
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التأمية : أكأس مناجر.

عزيز  زنقة   67  : االجتماعي  املقر 

بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف الدار 

البيضاء.

االجهزة  بيع   : االجتماعي  الهدف 

وحلول تكنولوجيا املعلومات.

اوخدمات  وتقديم  املأاعدة 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 

وامل االت األخرى.

جميع  وتركيب  وتوزيع  وبيع  شراء 

املعدات  ومكونات  الغيار  قطع 

وخدمات ما بعد البيع.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  لتجارية  ا 

تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تأاهم في تطوير الشركة.

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.

درهم   100.000  : الرأسمال 

مقأمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

ومأتودعة  محررة  للواحدة  درهم 

بالكامل للشريك الوحيد.

 1000 محأين  عادل  الأيد 

حصة.

عادل  الأيد  تعيين  تم   : التأيير 

غير  ملدة  للشركة  مأير  محأين 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير إلى 31 ديأمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

الس ل  في  الشركة  تس يل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

510817 في 14 يوليو 2021.

62 P

 ARENA PROPERTY
DEVELOPMENT

SA
 BD D’ANFA RESIDENCE 131

 ZUT BUREAU N° 18
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE :
318947

وفقا ملحضر مجلس اإلدارة بتاريخ 
25 ماي 2021، قرر امل لس :

سعد  استقالة  على  املصادقة 
العام  املدير  منصب  من  الأماللي 
املنتدب وتعيين فيصل ناصط مديرا 

عاما منتدبا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء في 12 يوليو 

2021، تحت رقم 786449.
63 P

STE MARIA PRINT
SARL

الرأسمال : 100.000 درهم
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم   ،2021 مارس   19 بتاريخ 
لشركة  األسا�شي  القانون  وضع 
وحات  املحدودة  املأؤولية  حات 

اوخصائص التالية :
 STE  : االجتماعية  التأمية 

.MARIA PRINT SARL
أشغال   : االجتماعي  الهدف 

الطباعة والطباعة الرقمية.
املقر االجتماعي : 30 شقة 8 شارع 
موالي احمد الوكيلي حأان الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 
100 درهم للحصة وزعت كما يلي :

 500 القطري  مارية  الأيدة 
حصة.

الأيد مروان املغاري 500 حصة.
الأنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديأمبر من كل سنة.

: تم تعيين الأيدة مارية  التأيير 
املغاري  مروان  والأيد  القطري 

كمأيرين وموقعين للشركة ملدة غير 

محدودة.

تم إيداع الس ل التجاري بمكتب 

بأال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   20 بتاريخ 

.555

64 P

MAZAYA DES FEMMES
التصفية النهائية للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

الغير العادي للشركة بتاريخ 20 ماي 

الوحيدة  الشريكة  قررت   ،2021

 MAZAYA DES FEMMES SARL

.AU

التصفية النهائية للشركة.

من التاريخ أعاله.

خلوقي  فوزية  الأيدة  تعيين  تم 

بصفتها مصفية للشركة.

 a241 ب  التصفية  محل  وجعل 

حي املغرب العربي تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

.D6027 االبتدائية بتمارة تحت رقم

65 P

ERMANOS COSMETIQUE
SARL AU

تأسيس شركة
 ERMANOS الشركة  اسم 

.COSMETIQUE SARL AU

في  تاجر   : االجتماعي  الهدف 

املنتجات التجميلية وشبه صيدالنية.

االستيراد  في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.

األعمال املختلفة أو البناء.
نوباليا   4 رقم   : االجتماعي  املقر 

تجزئة 4 القطاع رقم 17 بلوك 1  حي 

الرياض الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

درهم   100 فئة  من  1000 حصة  ب 

للحصة الواحدة.

مقأمة كالتالي :
من  حصة   1000 اغبالو  محمد 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
التأيير : محمد اغبالو.

رقم التقييد بالس ل التجاري.
66 P

PLANET JET
SARL AU

تأسيس شركة
 PLANET JET  : الشركة  اسم 

.SARL AU
او ملة  تاجر   : االجتماعي  الهدف 
وقطع  اكأأوارات  بالتقأيط  أو 

الدراجات النارية.
نوباليا   4 رقم   : االجتماعي  املقر 
تجزئة 4 القطاع رقم 17 بلوك 1 حي 

الرياض الرباط.
مقأمة كالتالي :

حصة   1000 ياسيني  االاله  عبد 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

مقأمة كالتالي :
حصة   1000 ياسيني  االاله  عبد 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التأيير : عبد االاله ياسيني.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153387
67 P

 KHIDAR TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
 KHIDAR TRANS : اسم الشركة

.SARL AU
البضائع  نقل   : االجتماعي  الهدف 

الوطني والدولي.
ابراهيم  ساحة   : االجتماعي  املقر 
 II بيتهوفن  إقامة  زنقة السينا  روداني 

الطابق الثالث رقم 82 طنجة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقأمة كالتالي :
درهم   100 فئة  من  حصة   500

للأيد محمد الأبيطي.
درهم   100 فئة  من  حصة   500

للأيد عبد االاله ياسيني.
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وعبد  الأبيكي  محمد   : التأيير 
االاله ياسيني.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
.118609

68 P

 BUSINESS INTELIGENT LIFE
CONSULTING

SARL AU
تعديالت بالشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  اجتمع 
 BUSINESS INTELIGENT LIFE
جمع  في   CONSULTING SARL AU
استثنائي يوم 15 يونيو 2021، وقرر 

ما يلي :
اوحل املأبق للشركة.

يوسف  الدوهو  الأيد  تعيين 
بصفته مصفيا للشركة.

الشقة  ب  التصفية  محل  وجعل 
 3 الريف  فوارات   14 العمارة   7 رقم 

تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة تحت رقم 6096.
69 P

 OSANG AFRICA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 2 يوليو 
حات  املحدودة  املأؤولية  حات 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك 

اوخصائص التالية :
.OSANG AFRICA : التأمية
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : وكيل عالمات 
الصناعة  مجال  في  اجنبية  تجارية 
بيع  والصيدلة  والتجارة  والفالحة 

شراء كراء تأيير ايراد وتصدير.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 
100 للحصة  الواحدة الأيدة سعاد 

املختاري 1000 حصة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر من كل سنة.

املقر االجتماعي : 15 شارع االبطال 
الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.

املأير : الأيدة سعاد املختاري.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

6801 باملحكمة التجارية بالرباط.
الس ل التجاري رقم 153669.

70 P

ACT FOR CHANGE
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 29 يونيو 
حات املأؤولية املحدودة والتي تحمل 

اوخصائص التالية :
.ACT FOR CHANGE : التأمية

.SARL : الصفة القانونية
 CALL  : االجتماعي  الهدف 

.CENTER
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
الأيد زهير العرفاوي 500 حصة.
الأيدة يطعنا مريم 500 حصة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر من كل سنة.

املقر االجتماعي : طابق 07 عمارة 
 CP املدينة  وسط  جابس  زنقة   11

الرباط.
املأير : الأيدة يطعنا مريم.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
رقم  التجاري  الس ل   .6803
153671 باملحكمة التجارية بالرباط.
71 P

MEDKA FIS
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 14 ماي 
2018، تم وضع قوانين الشركة حات 

املميزات التالية :
.MEDKA FISH : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وحات  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو خارجه.

بالصيد  املتعلقة  األنشطة  جميع 
والبحر.

رقم   330 بقعة   : الرئي�شي  املقر 
131 الحي اوذ ري العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقأمة  درهم 
محمد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

الكنتاوي.
الأيد  طرف  من  تأيير   : اإلدارة 

محمد الكنتاوي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2018 يونيو   13 بتاريخ 
رقم  تجاري  س ل   ،2018/1245

.24699
72 P

STE INVESTBIZ
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
8 يونيو 2021، تم إنشاء شركة حات 
باوخصائص  املحدودة  املأؤولية 

التالية :
.INVESTBIZ : التأمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وباوخارج ب :

في االستثمار واألعمال  االستشارة 
العمليات  وتنفيذ  واالستراتيجية، 

االستثمارية في كافة امل االت.
املقر االجتماعي : الرقم 408 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 10.000 
100 حصة من فئة  درهم مقأم إلى 

100 درهم للواحدة.
محمد  الأيد   : املال  راس  توزيع 

خالد الشفقي 50 حصة.
الأيد عمر الصايغ 50 حصة.

الأيد محمد  تعيين  تم   : التأيير 
خالد الشفقي كمأير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديأمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بواد الذهب بتاريخ 7 يوليو 

2021، تحت رقم 1232/2021.
رقم  تحت  التجاري  وبالس ل 

.18937
73 P

STE DAKHLABAY RENT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عفد  بمقت�شى  
شركة  إنشاء  تم   ،2021 21 يونيو 
بشريك  املحدودة  املأؤولية  حات 

وحيد باوخصائص التالية :
.DAKHLABAY RENT : التأمية
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وباوخارج ب :
كراء الأيارات بدون سائق.

املقر االجتماعي حي الوحدة الرقم 
2789 الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التـأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقأم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.
سفيان  الأيد   : املال  رأس  توزيع 

ايت فقير 1000 حصة.
التأيير : تم تعيين الأيد سفيان 

ايت فقير كمأير للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديأمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   14  

.2021/1276
رقم  تحت  التجاري  وبالس ل 

.18933
74 P

STE CONCASSAGE 
ET TRAVAUX DE L’AFRIQUE

SARL
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
إنشاء  تم   ،2021 21 يونيو 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

باوخصائص التالية :
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 STE CONCASSAGE  : التأمية 

.ET TRAVAUX DE L’AFRIQUE

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وباوخارج ب :

والتنقيب  واالقتناء  البحث 

بصفته  أشكاله،  بجميع  واالستغالل 

مالكا أو صاحب امتياز و ميع مقالع 

اوح�شى أو غيره من األح ار والرمال 

واوح�شى...

 408 الرقم   : االجتماعي  املقر  

 2 الشقة  الوالء  شارع  سمية  عمارة 

الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقأم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

احمد  الأيد   : املال  راس  توزيع 

عمي 500 حصة.

 500 حلمناش  مريم  الأيدة 

حصة.

احمد  الأيد  تعيين  تم   : التأيير 

عمي كمأير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديأمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   13  

.2021/1265

رقم  تحت  التجاري  وبالس ل 

.18919

75 P

STE BIA CISNEROS SUD
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

15يونيو 2021، تم إنشاء شركة حات 

باوخصائص  املحدودة  املأؤولية 

التالية :

.BIA CISNEROS SUD : التأمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وباوخارج ب :

تأيير واستغالل محطات البنزين 

التقأيط وتوزيع املنتجات  مع تجارة 

البترولية....

اإلمام  شارع   : االجتماعي  املقر 

مالك الرقم 1100 الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقأم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

فاطمة  الأيدة   : املال  توزيع رأس 

بابوزيد 400 حصة.

أهل  الأالكة  فاطمة  الأيدة 

الأعيد 300 حصة.

 300 الأعيد  اهل  حأن  الأيد 

حصة.

التأيير : تم تعيين الأيدة فاطمة 

بابوزيد كمأيرة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديأمبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 14 بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 

يوليو 2021، تحت رقم 1277/2021.

رقم  تحت  التجاري  وبالس ل 

.18935

76 P

STE AHL ISMAIL
SARL AU

س ل تجاري رقم 24837

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميزات التالية :

بيع اوحصص.

بيع 1000 حصة من طرف الأيد 

سومية  الأيدة  الى  مبارك  اسويح 

بورحيل ب 100 درهم للحصة.

الأيدة  إلى  الشركة  تأيير  يعهد 

سومية بورحيل ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

يوليو   16 بيوم  بالعيون  االبتدائية 

2021، تحت رقم 2467/2021.

77 P

CENTRO NIKOS
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املأاهم  قرار  إثر  على 
ملأاهم   ،2018 ديأمبر   5 بتاريخ 
شركة   CENTRO NIKOS شركة 
بمأاهم  املحدودة  املأؤولية  حات 
 100.000 رأسمالها  البالغ  واحد، 
درهم والكئن مقرها : حي الوحدة 01، 
رقم 389، شارع سكيكيمة، العيون، 

تقرر :
رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 8.000.000 درهم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   16 بتاريخ 

.2021/2469
78 P

AMAN TIKSASE
SARL

تعديالت قانونية
الواحد  املأاهم  قرار  إثر  على 
ملأاهم   ،2021 يوليو   5 بتاريخ 
شركة AMAN TIKSASE شركة حات 
واحد،  بمأاهم  املحدودة  املأؤولية 
درهم   100.000 رأسمالها  البالغ 
والكائن مقرها : زنقة واد الكبير، رقم 

15، حي الشهداء، العيون.
تقرر :

رفع رأسمال الشركة من 100.000 
درهم إلى 5.000.000 درهم.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

.2406/2021
79 P

BASMA MEDIA
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  او مع  إثر  على 
 BASMA MEDIA شركة  ملأاهم 
املحدودة،  املأؤولية  حات  شركة 
درهم   100.000 رأسمالها  البالغ 
زنقة  الأعادة  حي  مقرها  والكائن 
 ،01 رقم  عبدة  اهل  إقامة  مراكش 

العيون، تقرر :

وفاة الأيد احمد حماش

الورثة  إلى  االسهم  انتقال 

الشرعيين.

مجموع  وهي  حصة   64 تفويت 

الشيخي  رباب  الأيدة  اوحصص 

لفائدة الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   112 تفويت 

لفائدة  بهان  وهبة  االنأة  اوحصص 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   112 تفويت 

لفائدة  اروى  بهان  االنأة  اوحصص 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   112 تفويت 

لفائدة  بهان  اروى  االنأة  اوحصص 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   83 تفويت 

اليزيدي  فاطمة  الأيدة  اوحصص 

لفائدة الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   01 تفويت 

اوحصص الأيدة فاتو  بهان لفائدة 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   01 تفويت 

اوحصص الأيدة أمينة  بهان لفائدة 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   03 تفويت 

اوحصص الأيدة بيدي  بهان لفائدة 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   03 تفويت 

بهان  اليمن   الأيد محمد  اوحصص 

لفائدة الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   03 تفويت 

اوحصص الأيد ابراهيم بهان لفائدة 

الأيد محمد الشيخ بهان.

مجموع  وهي  حصة   03 تفويت 

اوحصص الأيد محمود  بهان لفائدة 

الأيد محمد الشيخ بهان.

تعيين مأير جديد لشركة الأيد 

حمدي الراباح كمأير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

بتاريخ 14 يوليو 2021.

تحت رقم 2389/2021.

80 P
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HORISON FOOD
 SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  او مع  إثر  على 
 HORISON FOOD شركة  ملأاهم 
املحدودة،  املأؤولية  حات  شركة 
درهم   100.000 رأسمالها  البالغ 
والكائن مقرها رقم 318 تجزئة األمال 

2 العيون، تقرر :
رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 1.000.000 درهم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   16 بتاريخ 

.2448/2021
81 P

FIDELITY INVESTISSEMENT
بالغ تأسيس

شركة حات مأؤولية محدودة 
بمأاهم وحيد

رأسمالها اإلجتماعي قدره : 
100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 46، شارع 
الزرقطوني، مكتب 15-16 الطابق 6 

الدرالبيضاء
عمال بعقد خاص تم توقيعه في 9 
يونيو 2021، تم تأسيس شركة حات 
وحيد  بمأاهم  محدودة  مأؤولية 

تثمتل خصائصها فيما يلي :
حات  شركة   : الشركة  شكل 

مأؤولية محدودة بمأاهم وحيد.
 FIDELITY  : التأمية 

.INVESTISSEMENT
: غرض الشركة  أهداف  الشركة 

في كل من املغرب واوخارج :
املدنية،  للهندسة  العامة  املقاولة 
اوخاصة  أو  العامة  البناء  ألعمال 
العقاري  الترويج  أشكالها،  بحميع 
بكافة أشكاله، اقتناء جميع العقارات  
كانت  سواء  القروية  أو  اوحضرية 
مبنية  أو غير مبنية بقصد إعادة بيعها 
كما هي أو بعد تعديلها، اوحصول بأي 
به  تأمح  ما  على  األشكال  من  شكل 
اللوائح املعمول بها، مل مل و زء من

 رأس املال يمنح الأيطرة أو املشاركة 
أو جزء أقل من رأس املال أو أصول 
املدرجة  املقاوالت  أو  الشركات  كل 
وبيع  وإدارة  اقتناء  املدرجة،  والغير 
أو  املدرجة  الشركات  في  مشاركة  أي 
سوق  معامالت  جميع  املدرجة  غير 
امللفات  إدارة  وكذلك  املالية  األوراق 
وحأابها اوخاص أو نيابة عن أطراف 

تالثة.
االستيراد والتصدير.

التجارية  املعامالت   حميع  
العقارية  أو  املنقولة  أو  املالية   أو 
مباشر  أوغير  مباشر  بشكل  املتعلقة 
الشركة  أغراض  بأحد  جزئيا  أو  كليا 
والتي  صلة  حات  أو  مماثلة  وبأشياء 
وتنمية  النمو  تعزز  أن  املحتمل  من 

الشؤون اإلجتماعية.
شارع   ،46  : اإلجتماعي  املقر 
 6 15-16 الطابق  الزرقطوني، مكتب 

الدارالبيضاء.
املدة : تم تحديد مدة الشركة 99 
الس ل  في  تس يلها  تاريخ  من  سنة 

التجاري.
املأاهمات : تم جلب للشركة من 
نقدي  مبلغ  الوحيد  املأاهم  طرف 
100.000.00 درهم يمثل كامل  قدره 

رأس مال الشركة.
تحديد  تم   : اإلجتماعي  الرأسمال 
رأس املال بمبلغ 100.000 درهم وهو 
متأاوية  أجزاء   1.000 إلى  مقأم 
مكتتب  منها،  لكل  درهم   100 بقيمة 
ومخصص  بالكامل  مدفوع  بالكامل، 
شركة  الوحيد،  للمأاهم  بالكامل 

.ANFA REALITES
الأا�شي،  يونس  الأيد   : املأير 
 18 مواليد  من  او نأية،  مغربي 
اوحامل  بالدارالبيضاء   1978 فبراير 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
BJ205036 والأاكن بالدارالبيضاء، 

زنقة ليير، فيال كاليبتو انفا.
التقييد  رقم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  التجاري  بالس ل 

اإلبتدائية 510675.
من أجل التلخيص والنشر

التأيير

82 P

ديوان األستاح يونس إدري�شي جزولي
موثق بالدارالبيضاء

الهاتف : 0522.29.92.92
الفاكس : 0522.29.93.93

 LES FRIGORIFIQUES شركة
BOUZARGATOUN
ش.م.م بشريك وحيد

توفيت حصص إجتماعية
التوزيع او ديد للرأسمال اإلجتماعي
وتعديل الفصل 7 من القانون 

األسا�شي
إستقالة من تأيير الشركة وتعيين 

مأير وحيد للشركة
إسناده التوقيع اإلجتماعي

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة حات مأؤولية محدودة 
بشريك وحيد إلى شركة حات 

مأؤولية محدودة
صياغة جديدة للقانون األسا�شي

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
جزولي  إدري�شي  يونس  األستاح 
 7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثق 
علي  الأيد  فوتا   ،2021 يوليو 
الغمارتي  كرم  الأيد  لفائدة  أشبان 
إجتماعية،  حصة   50.000 مجموع 
حات  الشركة  في  يملكها  والتي 
وحيد  بشريك  املحدودة  املأؤولية 
 LES FRIGORIFIQUES املأماة 
ش.م.م   BOUZARGATOUN
اإلجتماعي  رأسمالها  وحيد،  بشريك 
مقرها  درهم،   10.000.000.00
بوسكورة،  بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي 
وحلك  اوحالل،  رمل  الكواسم  دوار 
العقود. وشروط  مقتضيات  وفق 
لل مع  التوثيقي  املحضر  بمقت�شى 
لشركاء  العادي  الغير  العام  الغير 
الشركة، أنجز بديوان األستاح يونس 
إدري�شي جزولي، موثق بالدارالبيضاء، 
وصادق  قرر   ،2021 يوليو   7 بتاريخ 

او مع العام على ما  يلي :
50.000 حصة إجتماعية  تفويت 
لفائدة  أشبان  علي  الأيد  من طرف 

الأيد كريم الغمارتي.
للرأسمال  او ديد  التوزيع 
من   7 البند  وتعديل  اإلجتماعي 

القانون األسا�شي.

من  أشبان  علي  الأيد  إستقالة 

كريم  الأيد  وتعيين  الشركة  تأيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمأير  الغمارتي 

غير محدودة.

من شركة  القانوني  الشكل  تغيير 

بشريك  محدودة  مأؤولية  حات 

مأؤولية  حات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة.

صياغة جديدة للقانون األسا�شي.

األستاح  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

بالدارالبيضاء  موثق  جزولي،  إدري�شي 

2021، وتبعا لتفويت  7 يوليو  بتاريخ 

اوحصص اإلجتماعية وملحضر او مع 

تمت  أعاله،   إليهما  املشار  العام 

األسا�شي  القانون  وتحيين  صياغة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
التجاري  بالس ل  للدارالبيضاء 

بتاريخ  ،141993 رقم   للشركة 

 19 يوليو 2021 تحت رقم 787524.

بالتعديل  التصريح  إيداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ للدارالبيضاء،   التجارية 

 19 يوليو 2021 تحت رقم 26805.
مقتطف وبيان

ح. يونس إدري�شي جوزلي

83 P

سوطركو

خبير في املحاسبة 

محلف لدى محاكم املغرب

3، زنقة بنغازي الشقة 6 الرباط

الهاتف : 70.37.70.93.20

TROIDIA
ش.م.م

تخفيض في الرأسمال
اإلستثنائي  العام  او مع  إن  

رأسمالها  ش.م.م   TROIDIA لشركة 

500.000 درهم املنعقد يوم 10 ماي 

2021، قد تقرر :

بمبلغ  الرأسمال  في  تخفيض 

400.000 درهم

من  رأسمال   7 الفصل  تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 19 يوليو 2021 تحت 

عدد 116322.
84 P

PTT TRANS شركة
SARL AU

الس ل التجاري رقم : 152405
توسيع الهدف اإلجتماعي

العادي  الغير  العام  او مع  بقرار 
 2012 يونيو   28 بتاريخ  املنعقد 
رأسمالها اإلجتماعي 100.000 درهم، 
الثاني  اوحأن  بشارع  الكائن  مقرها 
صادق  الرباط،   4 رقم   423 عمارة 

او مع العام على :  
توسيع الهدف اإلجتماعي للشركة 

كما يلي : 
اإلرساليات  للغير،  الألع  نقل 
ونقل البضائع الغير مصحوبة، النقل 

الوطني والدولي للمأافرين.
الفصل  تغيير  تم  حلك  إثر  وعلى 
)2( من النظام األسا�شي للشركة التي 

تأيرها الأيدة حفيظة الدهناني.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 14 يوليو 2021 تحت رقم 116218.

لإلشارة والنشر
عن املأيرة حفيظة الدهناني

85 P

Mme SAIDA AMEGHTI
CABINET DE COMPTABIITE

 N°17 RUE CHENGUIT APPT 4
 B.P 261 ERRACHIDIA

شركة ديكطراف
ح.م.م

 SOCIETE DIKITRAV
شركة حات املأؤولية املحدودة

S.A.R.L
تأسيس شركة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
حات  تأسيس شركة  تم   2021 يوليو 
تتميز  والتي  املحدودة   املأؤولية 

بما يلي :

ديكطراف   : اإلجتماعية  التأمية 

.DIKITRAV ح.م.م

موضوع الشركة :

أشغال محتلفة.

في  األش ار  وغرس  التش ير 

املأاحات اوخضراء.
امنزور  قصر   : اإلجتماعي  املقر 

ص.ب 7 النيف عمالة تنغير.

املدة : حددت  مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيأها.
رأسمال الشركة : 1.000.000.00 

درهم مقدار اوحصة 100.00 درهم.

اوحصص :

تمغارت  ايت  ابراهيم  الأيد 

4000 حصة.

 3000 الأيد نجيب ايت تمغارت 

حصة.

الأيد سعيد ايت تماغرت 3000 

حصة.

ابراهيم  الأيد   : املأير   : التأيير 

ايت تمغارت.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

يوليو   19 بتاريخ  بتنغير  اإلبتدائية 
التجاري  الس ل  رقم  تحت   2021

.1967

86 P

GOOD BELL PRIVEE
S.A.R.L

شركة محدودة املأؤولية 50.000 

درهم

املقر الرئي�شي : تجزأة اوحمد رقم 70 

سيدي مومن الدارالبيضاء

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 ،2021 يونيو   11 في  بالدارالبيضاء 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

باوخصوصيات  املأؤولية  محدودة 

التالية :

GOOD BELL PRIVEE : التأمية

.SARL

املقر الرئي�شي : تجزئة اوحمد رقم 

70 سيدي مومن الدارالبيضاء.

الشركة  أهداف  تكمن   : املوضوع 

فيما يلي :

للتعليم  حرة  مؤسأة  إستغالل 

اإلبتدائي.

 99 ملدة  الشركة  أسأت   : املدة 

سنة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   50.000 مبلغ  في  الشركة 

مخصصة على الشكل التالي :

الأيد وديري إبراهيم 250 حصة.

 250 اوحق  عبد  وديري  الأيد 

حصة.

التأيير : تأير الشركة من قبل :

الأيد وديري إبراهيم.

الأيد وديري عبد اوحق.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يوليو   13 في  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 786582.

الس ل التجاري رقم 510545.

87 P

استثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة

الهاتف : 037.37.65.92

أوبتك لكولنب
شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك منفرد
رأسمالها : 100000 درهم

مقرها اإلجتماعي : 53 تجزئة الأالم 

طريق عنترة القنيطرة

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة بشريك منفرد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2021 يوليو   10 بتاريخ  بالقنيطرة 

 2021 يوليو   13 بتاريخ  واملس ل 

مأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 

بميزاتها  منفرد  بشريك  محدودة 

التالية:

لكولنب  أوبتك   : التأمية 

ش.د.م.م.ش.م.

الهدف : أوبتأيان أوبتومترست.

بيع وشراء معدات أوبيتك.

املقر اإلجتماعي : 53 تجزئة الأالم 
طريق عنترة القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
الرأسمال :حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1.000 إلى  مقأم  درهم 
مكتتبة  كلها  للحصة  درهم   100 فئة 
ومؤادة بكاملها وموزعة على املأاهم 

املنفرد.
نادية  الأيدة صافيوي   : التأيير 
 1978 17 يناير  مغربية مزداد بتتريخ 

بمكناس ملدة  غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.
التس يل  تم باملحكمة اإلبتدائية 
بتاريخ   61621 رقم  تحت  بالقنيطرة 

19 يوليو 2021.
لإلشارة والتنبيه

88 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

LES EAUX AL MAYMOUNA
SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
لشركة   2021 أكتوبر   8 في  ملؤرخ 
 LES EAUX AL MAYMOUNA
مقرها  املحدودة،  املأؤولية  حات 
لومومبا  زنقة   13 رقم  اإلجتماعي 

املدينة او ديدة مكناس تقرر :
اوحأاب النهائي للتصفية.
موافقة على تقرير املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
الس ل  رقم   90 رقم  تحت   2021

التجاري 25523.
89 P

BEN ALARIBI IMMOBILIER
SARL

شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمال الشركة : 100.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : رقم 12، عمارة 
أو4، إقامة ديار 8، احصين، سال

الس ل التجاري : 31835



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16254

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
بتاريخ 14 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
من رقم 24 شارع أمير سيدي محمد، 
العنوان  إلى  سال  القرية،  الرشاد  حي 
إقامة  أو4،  عمارة   12 برقم  الكائن 

ديار 8، احصين، سال.
بيع األنصبة  التالية :

للأيد  مملوكة  نصيبا   90 بيع 
أنصبة   %  9 أي  أخياط  مصطفى 
الكحالوي،  خاليد  الأيد  لصاوح 

الطرفين متفقان على هذا البيع.
للأيد  مملوكة  نصيبا   40 بيع 
أنصبة   %  4 أي  العمراوي  محمد 
الكحالوي،  خاليد  الأيد  لصاوح 

الطرفين متفقان على هذا البيع.
للأيدة  مملوكة  نصيبا   40 بيع 
أنصبة   %  4 أي  اوحمداني  خديجة 
الكحالوي،  خاليد  الأيد  لصاوح 

الطرفين متفقان على هذا البيع.
نتيجة للتعديالت التي أدخلت على 
العامة  او معية  اعتمدت  الشركة، 
غير العادية تحديث النظام األسا�شي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بأال تحت رقم 654 بتاريخ 

12 يوليو 2021 .
90 P

 STE PAHRMA PILOT
MOROCCO

شركة حات مأؤولية محدودة
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة  تم   ،2021 يونيو   17 
مميزاتها  محدودة  مأؤولية  حات 

كالتالي :
مأؤولية  حات  شركة   : الشكل 

محدودة.
 PHARMA PILOT  : التأمية 

.MOROCCO
غرض   : االجتماعي  الغرض 
الشركة في كل من املغرب واوخارج :

وأنشطة  واالستشارات  البرمجة 
تكنولوجيا املعلومات االخرى.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
الصناعية، املالية، التجارية املنقولة 
وغير املنقولة والتي قد تكون مرتبطة، 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض 
باغراض  أو  للشركة،  االجتماعي 
تطوير  شانها  من  مرتبطة  أو  مماثلة 

نشاط الشركة.
جنة،  زنقة   : االجتماعي  املقر 
قطاع   ،7 رقم  الشقة  اسك  عمارة، 

رقم 9 حي الرياض الرباط.
املدة : 99 عاما ابتداء من تس يل 

الشركة في الس ل التجاري.
الأنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
وتنتهي في 31 ديأمبر من كل سنة.

يتحدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال االجتماعي في مبلغ 10.000 
حصة   100 الى  مقأمة  درهم، 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
ومحررة  كليا  مس لة  الواحدة، 

ومخصصة للشركاء كما يلي :
 ......PAHRMA PILOT  LIMITED

99 حصة اجتماعية.
 PHARMA  PILOT UK LIMITED

..... 1 حصة اجتماعية.
حصة   100  ..... امل موع 

االجتماعية.
كمأيرين  تعيين   تم   : التأيير 

للشركة وملدة غير محدودة :
 RICHER NICOLAS الأيد 
1979، فرن�شي  7 نونبر  املزداد بتاريخ 
التعريف  لبطاقة  واوحامل  او نأية 
 ،170463200783 رقم  الوطنية 
 SSOL RUE  JULES  ،  6 ب  قاطن 
 FERRY 63400 CHAMALIERES

.FRANCE
 ،DENIS CONNOLLY الأيد 
 ،1974 يناير   23 بتاريخ  املزداد 
ايرلندي او نأية حامل و واز الأفر 
 25 ب  قاطن   ،PD5362754 رقم 
 THE AVENUS COMPASS QUAY

.KINSALE CORK IRLANDE
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

بالرباط 153665.
من أجل التخليص والنشر

التأيير

91 P

 STE DE GESTION ET

TRAVAUX DIVERS SGTD
SARL

بمقت�شى جمع عام استثنائي حرر 

 ،2021 يوليو   16 بتاريخ  الرباط  في 

 STE للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 GESTION ET TRAVAUX DIVERS

SGTD، ش.م.م. ما يلي :

طرف  من  حصة   450 تفويت 

الأيدة  الى  العثماني  بشرى  الأيدة 

لطيفة يهيش.

من   13 و   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوليو   20 بتاريخ   ،1588 رقم  تحت 

.2021

92 P

STE CHOOSE YOUR CAR
SARL AU

رأسمالها : 100.000 سهم

االستثنائي  العام  او مع  قرر 

ماي   27 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2021 التغييرات التالية :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
اعمير   ولد   فال  شارع  زاوية   32 من 

الطابق  ابرون  اقامة  بهث  واد  وزنقة 

 10 رقم  الى  الرباط  أكدال  الثاني 

مجموعة بركولة مركز تمارة.

تعيين الأيد يوسف امومن مأير 

للشركة ملدة غير محدودة.

بقأم  القانوني  اإليداع  وتم 

 19 بتاريخ  بالرباط  التجاري  الس ل 

يوليو 2021، تحت رقم 116297.

93 P

 STE ELBIAD ELEC
SARL AU

في مس ل  عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع  قد  بتمارة،   2021 يوليو   7  

تحمل  لشركة  األسا�شي  القانون 

اوخصائص التالية :

 STE ELBIAD ELEC  : التأمية 

.SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مأؤولية محدودة بشريك وحيد.

التركيب   : االجتماعي  الهدف 

الكهربائي، أشغال مختلفة واالستيراد 

والتصدير.
مقأمة  درهم   80.000  : رأسمال 

درهم   100 فئة  من  حصة   800 الى 

الشكل  على  موزعة  الواحدة  للحصة 

التالي :

حميد البيض ..... 80.000 درهم.

التاسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية   الأنة 

ماعدا  سنة،  كل  من  ديأمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ  االولى  الأنة 

التس يل.

الثالث  الطابق   : االجتماعي  املقر 

حي العبادي شارع اوحأن االول رقم 

85 تمارة.

املأير حميد البيض.
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.133821

94 P

شركة جيهان ونعيم للنقل
شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكناس رقم 71، 
درب بادبدوب الزيتون

الس ل التجاري رقم : 43829

تصفية
 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

العام  او مع  عقد  تم   ،2021 يونيو 

لتصفية شركة »جيهان ونعيم للنقل« 

محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
 100.000 رأسمالها  وحيد،  بشريك 

مكناس  في  االجتماعي  مقرها  درهم، 
رقم 71 درب بادبدوب الزيتون.

حيث تمت املصادقة بين الشريك 

وتقرر ما يلي :
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التصفية  طور  في  الشركة  اغالق 
النهائية.

الس ل  من  الشركة  شطب 
التجاري.

منح االبراء للمصفي لتأييره.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021، تحت رقم 225.
للخالصة والنشر

95 P

HBT شركة ديلطا
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكناس عمارة 
بن سعيد محل رقم 6، شارع بير 

انزران طريق اوحاجب
الس ل التجاري رقم : 48865

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
  ،2020 نونبر   12 بتاريخ  العادي  غير 
للشركة »ديلطا HBT« تقرر ما يلي :

ديلطا  للشركة   مأبق  توقيف 
.HBT

الشركة  بفسخ  املكلف  تأمية 
الأيد سيدي حميد الوالي.

فسخ  في  االجتماعي  املقر  تحيد 
الشركة في :  مكناس عمارة بن سعيد 
انزران طريق  بير  6، شارع  رقم  محل 

اوحاجب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021، تحت رقم237.
للخالصة والنشر

96 P

شركة مقهى موالي اسماعيل
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مكناس محل رقم 
1، عمارة 7، اوحبوس قرب تانوية 

موالي اسماعيل
الس ل التجاري رقم : 30887

بمقت�شى عقد عرفي لل مع العام 
الغير العادي للشركاء بتاريخ 15 يونيو 
تقرر  أعاله  املذكورة  2021، لشركات 

ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

 1.000.000 الى  درهم   100.000

درهم،   750.000 بزيادة  وحلك  درهم 

حصة   7500 اصدار  طريق  عن 

اجتماعية جديدة من فئة 100 درهم 

باكمالها  وسددت  اكتتبت  للواحدة، 

عن طريق ادماج ديون جارية، مؤكدة 

اوحصص  تس يل  تم  ومأتحقة، 

او ارية  الديون  بمقاصة  او ديدة 

 750.000 مبلغ  بحدود  الشركة  لدى 

درهم.

درهم   150.000 الى  ومايصل 

مقابل مأاهمة أفضل عرض كجزء 

شركة  قبل  من  االخير  استيعاب  من 

استيعاب  اسماعيل،  موالي  مقهى 

املعاهدة  وكذلك  املقترح،  االندماج 

والتي  التأتير،  حتى  املوضوعة 

احأن  شركة  استيعاب  من  تتكون 

موالي  مقهى  شركة  قبل  من  وضع، 

مس ل  رأسمال  ش.م.م.،  اسماعيل 

مكتبها  ويقع   ، درهم   100.000 قدره 

 ،1 رقم  محل  مكناس،  في  املس ل 

عمارة 7، اوحبوس قرب ثانوية موالي 

اسماعيل.

في  املأاهمين  فان  وللتذكير 

الشركة املقتنية هم نفس املأاهمين 

في الشركة املمتصة، ويمثل كل منهم 

50 %من رأسمال.

االندماج  مشروع  لشروط  وفقا 

بين  املبرمة  املأاهمة  واتفاقية 

والشركة  املأتضيفة  الشركة 

موالي  )مقهى  سيزيد  املأتضيفة، 

 150.000 حتى  رأسمالها  اسماعيل( 

االفضل.  مأاهمة  مقابل  درهم، 

استيعاب  صفقة  من  جزءا  تشكل 

االندماج.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021، تحت رقم235.
للخالصة والنشر

97 P

STE RMS ECO
SARL

شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

تاسيس شركة
بتاريخ  بأال  عرفي  عقد  مقت�شى 
القانون  وضع  تم   ،2021 يونيو   25
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة حات اوخصائص التالية :

 STE RMS  : التأمية االجتماعية 
.ECO

عامة،  تجارة   : االجتماعي  الهدف 
استيراد وتصدير ومقاول في البناء أو 

االشغال املختلفة.
دوار   455 رقم   : االجتماعي  املقر 

اوخاللفة جيهانة الأهول سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيأها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 
100 درهم للحصة وزعت كما يلي :

 300  ... سمير  اوحمو�شي  الأيد 
حصة.

 400  .... رشيد  اوحمو�شي  الأيد 
حصة.

 300  .... منعم  اوحمو�شي  الأيد 
حصة.

الأنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 
يناير الى 31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير والبنك : تم تعيين الأيد 
وحيد  كمأير  رشيد،  اوحمو�شي 
الوثائق   على  وحيد  وكموقع  للشركة 

البنكية ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 بتاريخ   بأال  االبتدائية 

2021، تحت رقم 34101.
98 P

STE TURKEY FRIENDY
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 يوليو   8  
رأسمالها محدودة،  مأؤولية  حات 

االجتماعي  ومقرها  درهم   10.000  
رقم  تجاري  محل   28 كورة  تجزئة 
اوخصائص  تحمل  والتي  تمارة،   59

التالية :
 TURKEY FRIENDY  : التأمية 

.SARL
حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مأؤولية محدودة.
وحأن  الأيد   : الوحيد  الشريك 

هموش والأيد يونس الدياني.
التجارة   : االجتماعي  الهدف 
اللحوم  وبيع  البيضاء  اللحوم  في 

البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الس ل التجاري.
الرأسمال : 10.000 درهم مقأمة 

الى 100 حصة من فئة 100 درهم.
من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 
31 ديأمبر من  فاتح يناير وينتهي في 

كل سنة.
التأيير : تم تعيين الأيد وحأن 
الدياني  يونس  والأيد  هموش 
كمأيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة لدى 
بتاريخ بتمارة،  االبتدائية   املحكمة 
التجارير  الس ل   ،2021 يوليو   19  

قم 133831، رقم اإليداع 6184.
االمضاء

99 P

STE LUXY HE
شركة حات مأؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تحرير  تم  بالرباط،   2021 يونيو   29
محدودة  مأؤولية  حات  الشركة 
املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :
  LUXY HE مقاولة   : التأمية 
محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

بشريك وحيد.
للمنتجات  تجارة   : الهدف 
جميع  وتصدير  استيراد  الغذائية، 
بنشاط  املتعلقة  واملواد  املنتجات 

الشركة.
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 M 6 رقم  : محل  االجتماعي  املقر 
عمارة 47GH ، اقامة حليمة 2 طريق 
سال  شمس  تجزئة  قرب  القنيطرة 

او ديدة.
 99  : الشركة  القيام  مدة 
تاسيأها  تاريخ  من  سنةالبتداء 

النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأسمال 
 1000 الى  مقأم  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
سفيان اووحيان .... 1000 حصة.
التأيير واالمضاء : تأيير الشركة 
سفيان  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

اووحيان.
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

سفيان اووحيان.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل  سنة.
 % 5 :بعد اقتطاع  تقأيم االرباح 
الباقي حأب  يوزع  كاالحتياط قانوني 

قرار الشركاء.
التس يل : تم التس يل باملحكمة 
االبتدائية بأال يوم 15 يوليو 2021، 

تحت رقم 34111.
ملخص من أجل النشر

100 P

C.C.A.S
 CABINET DE COMPTABILITE ET AUDIT

SERVICES

STE ARCTECIA
SARL AU

مقرها االجتماعي : 30 زنقة موالي 
احمد لوكيلي رقم 8 حأان الرباط

تاسيس شركة
املحرر  العرفي  العقد  بمقت�شى 
بالرباط بتاريخ 19 يونيو 2021، والتي 

تحمل اوخصائص التالية :
.ARCTECIA : تأمية الشركة

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مأؤولية محدودة من شريك وحيد.

مبرمج   : االجتماعي  الهدف 
معلوماتي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس  النهائي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة االولى تبتدئ 

من تاريخ التس يل.

زنقة موالي   30  : االجتماعي  املقر 

احمد لوكيلي رقم 8 حأان الرباط.

التأيير : حمزة بنعرفة.

درهم   10.000  : الشركة  رأسمال 

 100 بقيمة  حصة   100 الى  مقأمة 

درهم لكل حصة مقأمة كمايلي :

حمزة بنعرفة ..... 100 حصة.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

153675 باملحكمة التجارية بالرباط.

101 P

 STE NETWORK

 OF RESEARCH &

ARCHITECTURE

مس ل عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم  قد  بالرباط،   2021 يونيو   11  

وضع القانون األسا�شي لشركة تحمل 

اوخصائص التالية :

 STE NETWORK OF  : التأمية 

.RESEARCH & ARCHITECTURE

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املأؤولية شريك وحيد.

هندسة   : االجتماعي  الهدف 

معمارية.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقأمة الى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

 1000 املعروفي  سلمى  الأيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  اي  النهائي  التأسيس 

الس ل التجاري.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة ماعدا الأنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر : 13 حي جبل اوكيمدن شقة 

رقم 6 اكدال الرباط.

املعروفي. سلمى  الأيدة   : املأير 
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
116303 باملحكمة التجارية بالرباط، 
التجاري153679  بالس ل  رقم 

الرباط.
102 P

STE PROMO RAYANE
SARL AU

 SIEGE : RIAD OULED MTAA
 SECT 1 N°442 DOMICILE

TEMARA
بيع حصص اجتماعية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
 6 يوليو 2021 قد اجمع مأير شركة 
على   PROMO RAYANE SARL AU

ما يلي :
بيع حصص اجتماعية : من طرف 
الأيد سالم  الى  علي حدادي  الأيد 

محمد 1000 حصة.
علي  الأيد  املأير  استقالة 
حدادي وتأمية الأيد سالم محمد 

كمأير للشركة.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الرباط  التجارية   باملحكمة 
 19 يوليو 2021، تحت رقم 116306.
103 P

STE YS ATLANTIC
SARL

شركة حات مأؤولية محدودة
تاسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط 
واملس ل   2021 يوليو   2 بتاريخ 
تحت   ،2021 يوليو   5 يوم  بالرباط 
تم   ،  RE202100288902046 رقم 
حات  لشركة  األسا�شي  القانون  وضع 
تحمل  والتي  املحدودة  املأؤولية 

اوخصائص التالية :
 STE YS ATLANTIC  : التأمية 

.SARL
تحويل،   : االجتماعي  الهدف 
والقشريات  االسماك  وحفظ  تعبئة 

والرخويات.

االحياء  وتربية  االسماك،  صيد 
املنتجات  تجهيز  واالسماك،  املائية 

الأمكية ومشتقاتها.
استيراد وتصدير.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
موزعة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.
املأاهمان : 

 700  .... يانك  هونكرونك  الأيد 
حصة بقيمة اجمالية قدرها 70.000 

درهم.
 300  .... سغروشني   علي  الأيد 
حصة بقيمة اجمالية قدرها 30.000 

درهم.
 153693  : رقم  التجاري  الس ل 

بالرباط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
املقر االجتماعي : شارع اتين محج 
اوخامس  الطابق  سانتر،  الرياض 

عمارة 7 و8 حي الرياض الرباط.
التأيير املشترك :

اوحامل  يانك  هونكرونك  الأيد 
..BE76318X لبطاقة االقامة رقم

اوحامل  سغروشني  علي  الأيد 
.AA6162 للبطاقة الوطنية رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الأنة 
يناير الى 31 ديأمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 19 يوليو 2021، تحت 

رقم 116327.
104 P

ائتمانية تكنيك اسيطانس 
ش.ح.م.م.

مقرها :111 شارع ولي عهد طنجة

 STE I.C. BUILDING
 SYSTEMS

SARL
رأسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية مغوغة، املمر رقم 3، 
القطعة رقم 88 الطابق االر�شي 
الس ل التجاري رقم : 112435
تفويت اوحصص االجتماعية
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من  املتخذة  القرارات  بموجب 

الأيد  الوحيد  الشريك  طرف 

 IBAI CASTINEIRAS PINEIRO

بعين  واخذا   ،2021 يوليو   7 بتاريخ 

الأيدة  املفوت  ملغادرة  االعتبار 

 MARIA DE LOS MILAGROS

بعد  للشركة   ،PINEIRO BLANCO

حصص  من  تملكه  كانت  ملا  تفويتها 

الأيد  الوحيد  للشريك  اجتماعية 

 ،IBAI CASTINEIRAS PINEIRO

وقبول استقالتها من منصبها كمأيرة 

سيأتم  بولدينغ  »إ.س.  للشركة 

جميع  أن  عنه  تنج  مما  ش.ح.م.م.«، 

املكونة  االجتماعية  اوحصص 

بين  أصبحت  الشركة  لرأسمال 

 IBAI CASTINEIRAS الأيد  يدي 

PINEIRO ، باعتباره املأير  الوحيد 

محدودة،  غير  ملدة  وحلك  للشركة 
الوحيد ضروري  توقيعه  فان  وهكذا 

اللزام الشركة اتجاه االغيار.

8 و29   ،7 وعليه تم تعديل املواد 

التي  للشركة  األسا�شي  القانون  من 

الشريك  حات  ش.ح.م.م.  اصبحت 

أسا�شي  قانون  تبني  وبالتالي  الوحيد، 

جديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021، تحت رقم 244574.
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسأطانس

105

شركة بيوتي كورنر 
شركة محدودة املأؤولية
رأسمالها : 90.000 درهم

مقرها الرئي�شي : الدارالبيضاء زنقة 

ابن جياللي تاج الدين 

)زنقة روين سابقا(

الس ل التجاري رقم : 274275

عقد تأيير حر
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  حأن،  توفيق  االستاح 

 5 و  يونيو   23 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

يوليو 2021.

حر  تأيير  كراء   عقد  وضع  تم 

ما  التجاري والذي ينص على  لالصل 

يلي :

كورنر«   »بيوتي  شركة  قامت 

رأسمالها  املأؤولية،  محدودة  شركة 

الرئي�شي  مقرها  درهم،   90.000

تاج  جياللي  ابن  زنقة  بالدارالبيضاء، 

مس لة  سابقا(،  روين  )زنقة  الدين 

 ،274275 رقم  التجاري  بالس ل 

بكراء تأيير حر ملركز تجميل لصاوح 

بيوتي« شركة  فاميلي  »لبيض  شركة 

الكائن  للمحل  املأؤولية،  محدودة 

تاج  جياللي  ابن  زنقة  بالدارالبيضاء، 

املقيد  سابقا(،  روين  )زنقة  الدين 

بالس ل التجاري رقم 274275، ملدة 

 30 الى   2021 يوليو  فاتح  من  تبتدئ 

يوليو 2029.
للنسخة واالشارة

106 P

كابيطاليا

مقرها : 25 شارع ش رة القدس، قطاع 19، 

بلوك ي حي الرياض الرباط

 STE COMPTACT

 CONSULTANTS

SARL

بمقت�شى او مع  العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 30 يونيو 2021، تقرر 

ما يلي :

حل املأبق للشركة.

بنعبد  أمين  يونس  الأيد  تعيين 

هللا اوحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

رقم A321623، كمصفي للشركة.

للتصفية  االجتماعي  املقر  تعيين 

او والن  ساحة   ،5 رقم  بالعنوان 

حأان الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 116235.

107 P

كابيطاليا

مقرها : 25 شارع ش رة القدس، قطاع 19، 

بلوك ي حي الرياض الرباط

 STE    HOURIA TAZI LINGE

DE MAISON

»HTLM«

SARL

بمقت�شى او مع  العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 28 يونيو 2021، تقرر 

ما يلي :

الشوافني   كنزة  الأيدة  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

جديدة  كمأيرة   ،A335325 رقم 

للشركة مع االحتفاض بالأيد بيشير 

والأيدة  خطاط  اوحمياني  بيشر 

حورية التازي كمأيرين للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 6816.

108 P

STE JAOUAD OLAYA

SARL AU

تصفية الشركة ، تعيين املصفي 
وتحديد مقر التصفية

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

 2020 أكتوبر   19 بتاريخ  املنعقد 

 JAOUAD OLAYA قرر مأير شركة 

ش.م.م..ش.و. ما يلي :

حل الشركة الأابق ألوانه.

توزاني  جواد  الأيد  تعيين 

مقر  وتحديد  للشركة،  كمصفي 

التصفية ب :

 2 األنصار  إقامة   5 رقم  شقة 

عمارة ب 6 سيدي مو�شى سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 بتاريخ  بأال  االبتدائية 

2020، تحت رقم 37007.
من أجل االستخالص والبيان

109 P

RA’HAL EDUCANIM
SARL AU 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  احداث  تم   2021/07/09
املأؤولية  محدودة  لشركة  األسا�شي 

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي :
Ra’hal EducAnim  :  التأمية 

SARL AU
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : نصائح إدارية، 

أحداث، تدريب، تنشيط.
املقر االجتماعي : 30 شقة 8 موالي 

احمد لوكيلي حأان - الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقأمة 
من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
اوحكيم  عبد  الأيد   : التأيير 

نأيب ملدة غير محدودة.
 : الأنة  خالل  بها  املعمول  الفترة 
تبدأ من فاتح يناير إلى 31 ديأمبر.

لفائدة   5% خصم  بعد   : األرباح 
يتصرف  الفائض  القانوني  االحتياط 

فيه حأب قرار الشركاء.
 -  153685  : التجاري  الس ل 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

2021/07/19 تحت رقم : 116318.
من أجل االستخالص والبيان

110P

شركة صوأدار
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 248 حي الوردة - 
تيفلت.

الس ل التجاري رقم : 26287 - 
مدينة اوخميأات.

االستثنائي  العام  او مع  بعد 
بتاريخ : 2021/07/13 قرر الشريكان 

ما يلي :
: ابتداء من   قفل تصفية الشركة 

.2021/07/13
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الفضل  أبو  خالد  الأيد  تكليف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
 248  : ب  والأاكن   XA81739 رقم 
حي الوردة - تيفلت للقيام بهذا القفل 
لهذه  كمكان  الشركة  مقر  واختيار 

العملية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021/07/20 بتاريخ  باوخميأات 

تحت رقم : 811.
111P

بريكو أنفيست
ش.م

BRICO INVEST S.A
شركة مأاهمة

رأسمالها اإلجتماعي: 
85.142.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 109، طريق 
بوسكورة 20190 الدارالبيضاء 
الس ل التجاري بالدارالبيضاء 

تحت رقم 129997
التعريف الضريبي : 2202961

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�شى 
 ،2021 مارس   26 بتاريخ  للشركة، 

تقرر ما يلي :
تجديد وكالة املدير العام املنتدب 
 2021 مارس  فاتح  بتاريخ  انتهت  التي 
مارس  فاتح  غاية  إلى   )1( سنة  ملدة 

2022 للأيد جواد بنيس.
العادي  العام  او مع  بمقت�شى 
 ،2021 يونيو   28 بتاريخ  للشركة، 

تقرر ما يلي :
اإلدارة  مجلس  عضو  مهام  إنهاء 
.Finance Com SA فينانأكوم ش.م
تبعا  الشركة  أسهم  تغيير 
ش.م  فينانأكوم  شركة  إلدماج 
أش.بي. بواسطة   FinanceComSA

.H.B.M إم
تغيير التأمية اإلجتماعية لشركة 
تبعا   H.B.M بنجلون  هولدينغ مزيان 
ش.م  فينانأكوم  شركة  إلدماج 
أش.بي. بواسطة   Finance Com SA
إم H.B.M لتصبح التأمية او ديدة 
 OCAPITAL كروب  كابيتال  أو 

GROUP كنتيجة لذلك.

 O كابيتال كروب  أو  تعيين شركة 
بواسطة  ممثلة   CAPITAL GROUP
كعضو  العمراني  هشام  الأيد 
 (6( ستة  ملدة  جديدة  إدارة  مجلس 
العام  او مع  دعوة  غاية  إلى  سنوات 
لإلنعقاد للتداول حول اختتام الأنة 

املالية بتاريخ 31 ديأمبر 2026.
تجديد وكالة عضو مجلس اإلدارة 
يأيل  وشركة  سقوط  جميل  الأيد 
ش.م.م YSSIL SARL ممثلة بواسطة 
الأيد جان فرانأوا بو�شي ملدة ستة 
او مع  دعوة  غاية  إلى  سنوات   )6(
العام لإلنعقاد للتداول حول اختتام 
ديأمبر   31 بتاريخ  املالية  الأنة 

.2026
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 20 يوليو 2021 

تحت رم 787750.
للمقتطف والبيان

اإلدارة

112  P

STE TENOR CONSULTING
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة
بشريك وحيد
تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع  تم   ،2021 ماي   31 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 
املأؤولية حات الشريك الوحيد حات 

املميزات التالية :
النقل  العمومي،  النقل   : الهدف 

الأياحي ونقل البضائع.
املقر : شارع موالي احمد الوكيلي 
عمارة 30 شقة رقم 8 حأان الرباط.
قدره  بما  رأسمال  حدد   : رأسمال 

10.000 درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التأيير 
محدودة من طرف الأيد مهاني نزار.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الس ل  رقم   ،2021 يوليو   6 بتاريخ 

التجاري 153429.
113 P

SOLISTARP
SARL AU

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  بالرباط   2013 نوفمبر   19 بتاريخ 

وضع القانون األسا�شي لشركة تحمل  

اوخصائص التالية :

.SOLISTARP : التأمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مأؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف اإلجتماعي :

التأيير التجاري.

اوخدمات.

بيع شراء.

تجارة عامة.
رأسمال الشركة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 

في  محررة  كلها  للحصة  درهم   100

إسم الأيدة مليكة طكلي.

رياض  إقامة   : اإلجتماعي  املقر 

الطابق   9 الشقة   1 العمارة  البحر 

الثاني ابن خلدون هرهورة تمارة.

إلى  الشركة  تأيير  : عهد  التأيير 

الأيد مروان حكم.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.100583

114 P

REV.MEN
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القوانين  وضع  تم   ،2021 ماي   3

املأؤولية  حات  للشركة  املنظمة 

الوحيد  الشريك  حات  املحدودة 

مميزاتها كالتالي :

.REV.MEN SARL : التأمية

الهدف :

وجميع  متنوعة  أشغال  مقاول 

بطريقة  املرتبطة  التجارية  املعامالت 

مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.

 4RUE EL  : اإلجتماعي  املقر 
 KHATIB   KSAR  IKHRAMJIOUENE

.MIDELT
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يلها بالس ل التجاري.
اإلجتماعي:  الرأسمال 

1500.000.00 درهم.
من  الشركة  تأير   : التأيير 
غير  ملدة  الأات  رشيد  الأيد  طرف 

محدودة.
القانوني  الوضع  تم   : التس يل 
تحت  بميدلت  اإلبتدائية  باملحكمة 
بلس ل  والتس يل   174/2021 رقم 

التجاري تحت رقم 2803.
115 P

ADIL LIGNE
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ  بتمارة 
تأسيس  ثم   ،2021 يوليو   3 بتاريخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

بشريك واحد :
.STE. ADIL LIGNE : التأمية

الهدف :
األشغال العامة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر 
من  والتي  املذكورة  األهداف  بأحد 

شأنها املأاهمة في إنماء الشركة.
شارع   8 طلعة   : اإلجتماعي  املقر 

محمد اوخامس رقم 61 تمارة.
املدة اإلجتماعية : 99 سنة ابتداء 
تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس  من 

وضع الس ل التجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
عدا  ما  سنة  كل  من  ديأمبر    31
تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  الأنة 

التس يل في الس ل التجاري.
درهم   100000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
الشركة  تأير   : الشركة  تأيير 
املحاجب  عادل  الأيد  طرف  من 
بصفته مأيرا للشركة ودلك ملدة غير 
باإلمضاء  بالتعهد  تقرر  محدودة كما 

للأيد عادل املحاجب.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

اإلبتدائية بتمارة تحت رقم 133751 

بتاريخ 9 يوليو 2021.

116 P

استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة التحكيم التجاري 

الدولي والوساطة

 الطابق األول إقامة بال روزا رقم 3 القنيطرة 

الهاتف : 037.37.65.92

ابيدال اميناجمنت
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 100000 درهم

مقرها اإلجتماعي : 59 إقامة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

القنيطرة

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2021 يوليو   14 بتاريخ  بالقنيطرة 

 2021 يوليو   15 بتاريخ  واملس ل 

مأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية :

التأمية : ابيدال اميناجمنت ش. 

د.م.م.

جيني  ترافو  امناجمنت   : الهدف 

سيفيل.

اإلستيراد.

املقر اإلجتماعي : 59 إقامة موالي 

العزيز  العزيز شارع موالي عبد  عبد 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1.000 إلى  مقأم  درهم 

كلها  للحصة  درهم   100 فئة  من 

على  وموزعة  بكاملها  ومؤادة  مكتتبة 

املأاهمين.

زهرة  الزايدي  الأيدة   : التأيير 

يناير  فاتح  بتاريخ  مزدادة  مغربية 

غير  ملدة  سليمان  بأيدي   1950

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.

اإلبتدائية  باملحكمة  تم  التس يل 
بتاريخ   61.653 رقم  تحت  بالقنيطرة 

23 يوليو 2021.
لإلشارة والتنبيه

117 P

 OUALLARWA شركة
TRAVAUX
ش.م.م
تعديل

الغير  العام  او مع  بمقت�شى 
العادي املنعقد بتاريخ 27 ماي 2021

 OUALLARWA قررا شركاء شركة
التالي   العنوان  تحت   TRAVAUX
عكا  زنقة  امل د  قطاع   15 الرقم 

لعيايدة سال.
الزيادة في الرأسمال : يقرر او مع 
العام الزيادة في الرأسمال اإلجتماعي 
من  لتصبح  درهم   250.000.00
 300.000.00 إلى  درهم   50.000.00

درهم.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بأال في تاريخ 15 

يوليو 2021 تحت الرقم 37070.
118 P

 MARIOS DE MARBRE ET
TRAVAUX DIVERS

ش.م.م
الرأسمال اإلجتماعي قطاع ب الرقم 

128 حي الرحمة سال
تعديل

الغير  العام  او مع  بمقت�شى 
العادي املنعقد بتاريخ 6 يوليو 2020 
 MARIOS DE شركة  شركاء  قرر 
 MARBRE ET TRAVAUX DIVERS
تحت العنوان التالي : قطاع ب الرقم 

128 حي الرحمة سال ما يلي :
او مع  قرر   : األسهم  ملكية  نقل 
العام بيع اوحصص التي يملكها الأيد 
إجتماعية  حصة   510 زروال  علي 
  MARIOS DE شركة  في  يملكها  التي 
MARBRE ET TRAVAUX DIVERS
صاحب  زروال  مراد  الأيد  لفائدة 

.AB523930 البطاقة الوطنية

او مع  يقرر   : املأير  استقالة 
علي  الأيد  املأير  استقالة  العام 

زروال.
او مع  يقرر   : جديد  مأير  تعيين 
زروال  محمد  الأيد  تعيين  العام 

كمأير جديد للشركة.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حأب الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
التاريخ  في  بأال  اإلبتدائية  باملحكمة 
الرقم  تحت   2020 سبتمبر   28

.35091
119 P

  CENTRE DE BIOLOGIE DE
L’HOPITAL TEMARA CBHT
ش.م.م حات الشريك الوحيد

الشقة 1، عمارة 8، إقامة صالح 
الدين تمارة

زيادة في الرأسمال اإلجتماعي
املؤرخ  القرارات  ملحضر  وفقا 
قرر   ،2021 يونيو   19 بتاريخ  بتمارة 
 CENTRE لشركة  الوحيد  الشريك 
 DE BIOLOGIE DE  L’HOPITAL
TEMARA CBHT القرارت التالية :

اإلجتماعي:   الرأسمال  في  الزيادة 
إلى  درهم   100.000.00 من 
بإصدار  وحلك  درهم    500.000.00
جديدة  إجتماعية  حصة   4.000
درهم   100 قدرها  اسمية  بقيمة 
طرف  من  كاملة  حررت  للواحدة 
بواسطة  وحلك  الوحيد  الشريك 

اوحأاب او اري.
او اري  اوحأاب  على  املصادقة 
محمد  الأيد  طرف  من  تمت 
في  مس ل  محاسبة  خبير  ميموني، 
للمغرب،  املحاسبين  اوخبراء  الئحة 
فارس  ابو  شارع   ،4 الرباط  عنوانه 

املريني حأان.
او ديدة:  اإلجتماعية  اوحصص 
سوف تدرج إلى اوحصص اإلجتماعية 
القديمة العمل بها ابتداء من االتمام 
في  الزيادة  إجراءات  من  النهائي 

الرأسمال اإلجتماعي.

املصادقة على الزيادة في الرأسمال 

اإلجتماعي من طرف الشريك الوحيد.

التعديل على املواد 6، و7 من القانون 

األسا�شي.

تم اإليداع القانوني : تم باملحكمة 

يوليو   13 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد6134.

120 P

DESTINATION CAR
SARL

إعالن عن تحويل املقر اإلجتماعي 
للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

بتاريخ  بأال  املنعقد  اإلستثنائي 

2021 قرر شركاء شركة  فاتح فبراير 

DESTINATION CAR SARL ما يلي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى 

رقم24  رشيد  موالي  زنقة   4 الرباط 

حأان.

مالءمة القانون األسا�شي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

أبريل   15 بتاريخ  بأال  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 36415.

121 P

 JONES LANG LASALLE

EXPERTISES
شركة حات مأؤولية محدودة 

بمأاهم وحيد

يبلغ رأسمالها : 50.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 217 شارع ابراهيم 

الروداني إقامة الفتح الطابق األول 

رقم 3 الدارالبيضاء

قراءة  سماع  بعد   : األول  القرار 

التصفية،  عمليات  و ميع  املصفي 

يوافق املأاهم الوحيد، على التقرير 

التصفية  حأاب  وكذلك  املذكور 

رصيدا  يظهر  والذي  الناتج،  النهائي 

سلبيا قدره 50000 درهم.
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املأاهم  قرر   : الثاني  القرار 

أن  االعتبار،  في  األخد  مع  الوحيد، 

يظهر  النهائية  التصفية  حأاب 

درهم،   50000 قدره  سلبيا  رصيدا 

عدم إعادة مال األسهم وعدم إجراء 

أي عمليات تم تنفيذها.

املأاهم  يعلن   : الثالث  القرار 

للتصفية  النهائي  اإلغالق  الوحيد 

اعتبارا من هذا اليوم ويعفى املصفي 

من إدارته ويعفيه من واليته.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  في س ل  القانوني 

بالدارالبيضاء بتاريخ 20 يوليو 2021 

تحت عدد 787600.
من أجل التلخيص والنشر

التأيير

122 P

ELIOTT & MARKUS AFRICA
SARL

رأس املال : 110.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي: 4 شارع مفتكر 

مكتب رقم 12 الطابق رقم 4 

الدارالبيضاء

رقم الس ل التجاري : 308973

 ELIOTT & شركة  مدارء  قرر 

بموجب   MARKUS AFRICA SARL

املحضر العام بتاريخ 17 يونيو 2021 

ما يلي :

 HENRI GURVAN الأيد  قبول 

لصاوح  سهم(   275( أسهمه  بيع 

 ELIOTT & MARKUS SARL شركة 

.FRANCE

 HENRI الأيد  استقالة  قبول 

كمدير  وظائفه  من   GURVAN

مشارك.

 HENRI الأيدة  تعيين 

GWENAELLE صاحبة جواز الأفر 

وحيدة  مأيرة   13BF71280 رقم 

القيود  إلغاء  مع  محددة،  غير  ملدة 

املديرين  صالحيات  على  املفروضة 

من   16 املادة  في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�شي.

دمج  طريق  عن  املال  رأس  زيادة 
وخفضه  للشريك  او اري  اوحأاب 
امتصاص  طريق  عن  واحد  آن  في 
اوخأائر حيث بلغ رأس مال الشركة 
إلى  مقأما  درهم   100.000.00
1000 سهم بقيمة 100 درهم للأهم 

الواحد.
 ELIOTT & شركة  بيع  قبول 
واحد  سهم   MARKUS FRANCE
 HENRI GWENAELLE للأيدة 
 BIGNON للأيد  واحد  وسهم 

.PATRICK
تعديل النظام األسا�شي للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
يوليو   19 بتاريخ   26793 رقم  تحت 

.2021
123 P

 CESIUM
SARL AU

تصفية شركة حات مأؤولية 
محدودة بشريك واحد

RC :118591
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
لشركة CESIUM  SARL AU املنعقد 
مأير  قرر   ،2021 يوليو   9 بتاريخ 
وممثل الشركة الأيد سمير البدوي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

رقم G289612 ما يلي :
مأؤولية  حات  الشركة  تصفية 
واملقيدة  واحد  بشريك  محدودة 
 118591 رقم  التجاري  بالس ل 
ألحكام  وفقا  وحلك  الرباط  بمدينة 
عقد  بنود  في  الواردة  التصفية 

تأسيس الشركة.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

124 P

LYDEX
ليدكس

شركة مأاهمة في طور التصفية
يبلغ رأسمالها : 170.000.000 درهم
املقر اإلجتماعي : بنجرير حي موالي 

رشيد تجزئة 660

الس ل التجاري رقم 1397 بنجرير

التصفية النهائية للشركة
بتاريخ  مداوالت   بمقت�شى 

على  اإلطالع  وبعد   ،2021 يونيو   14

او معية  قررت  املصفي،  تقرير 

العامة غير العادية :

التصفية  حأاب  على  املوافقة 

تصفية  رصيد  عنه  والناتج  النهائية 

إيجابي قدره 58.202.724,19 درهم.

أعلن القفل النهائي للتصفية.

ومدقق  املصفي  حمة  إبراء 

اوحأابات في إطار مهامهما.

ووثائق  وأوراق  دفاتر  إيداع 

الشركة املصفاة لدى كتابة الضبط 

في  أو  بنجرير  في  اإلبتدائية  املحكمة 

املحكمة  تعينه  آخر  آمن  مكان  أي 

املذكورة.

اإليداع  سيتم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

لبنجرير. 
من أجل التلخيص والنشر

املصفي

125 P

 COGHOLDING

INVESTMENT COMPANY
SARL

في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

القانون  وضع  تم   2021 يونيو   4

على  تضامنية  لشركة  األسا�شي 

الشكل التالي :

 COGHOLDING  : الشركة  اسم 

.INVESTMENT COMPANY SARL

املأؤولية  حات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

غرض الشركة : 

اإلنعاش العقاري.

التجارة.

 N°1  : للشركة  اإلجتماعي  املقر 

 IMMEUBLE ANNASSIME A3,

 RESIDENCE ARRABIE HAY

.NAHDA I RABAT

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

مقأم  100.000.00درهم  مبلغ  في 

القيمة  إجتماعية  حصة   1000 إلى 

درهما.  100 هي  لكل حصة  اإلسمية 

الأيد سراج منير 340 حصة.

 MO INGENIERIE  : الشركة 

SARL 330حصة.

 STE. MAROC  : الشركة 

 INGENIERIE ET ACOUSTIQUE

330 حصة.

بونو  الأيدة  تعيين  تم   : التأيير 

حياة مأيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة.

الأنة  تبتدئ   : املالية  الأنىة 

في  وتنتهي  يناير  من  الفاتح  في  املالية 

31 من ديأمبر من كل سنة.

وضع  سيتم   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  لدى  القانوني  امللف 

التجارية بالرباط.

رقم  تحت  التجاري  الس ل 

.153509
مقتطف بمثابة إعالن

126 P

FKOM SERVICES
S.A.R.L

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط في 6 يوليو 2021، تم تأسيس 

حات  املأؤولية  محدودة  شركة 

اوخصائص  التالية :

 FKOM SERVICES  : التأمية 

.S.A.R.L

الهدف اإلجتماعي : تهدف الشركة 

سواء باملغرب كما باوخارج، وحأابها 

إلى  باملشاركة  أو  الغير  وحأاب  أو 

تحقيق األهداف التالية :

إصالح اآلآلت الصناعية وصيانتها.

استيراد وتصدير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99: املدة 

تأسيس الشركة.
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رأسمال : إن الرأسمال اإلجتماعي 
قد حدد في مبلغ 100.000.00 درهم، 
مجزأ إلى 1000 حصة إجتماعية حات 
حصة   1000 إلى  مجزأ  درهم   100
لكل  درهم   100 حات  إجتماعية 

واحدة مقأمة كالتالي :
الأيد وخشيني خالد 700 حصة.
الأيدة العضراوي فاطمة الزهراء 

300 حصة.
30 شقة  إقامة   : اإلجتماعي  املقر 
لوكيلي حأان  احمد  موالي  شارع   8

الرباط.
التأيير : تأيير الشركة من طرف 
الزهراء  فاطمة  العضراوي  الأيدة 

وحلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الس ل  رقم   ،2021

153697 رقم اإليداع 116333.
127 P

FRIENDLY CORNER
SARL

تأسيس شركة
 FRIENDLY  : الشركة  اسم 

.CORNER SARL
الصفة القانونية : ش.م.م.

تاريخ تس يل العقد العرفي بتاريخ 
14أبريل 2021 بأال.
الهدف اإلجتماعي :

مقهى.
 100.00.00  : الشركة  رأسمال 
من  حصة   1000 إلى  مقأمة  درهم 
فئة 100 درهم للحصة للشركاء على 

الشكل التالي :
500 حصة. الزيان  الأيد محمد 

 500 الزعيم  الفتاح  عبد  الأيد 
حصة.

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

الس ل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
ما  سنة  كل  من  ديأمبر    31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  الأنة  عدا 

التس يل.

ملتقى   14 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

محل  الصديق  بكر  وأبو  علي  االمام 
رقم 2 القنيطرة.

التأيير : الأيد محمد الزيان .

والأيد عبد الفتاح الزعيم.
التجاري  بالس ل  التس يل  رقم 

اإلبتدائية  باملحكمة   61643

بالقنيطرة.

128 P

RESO PERFECT
S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 43BOULEVARD

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT

N°6 CASBLANCA

AVIS DE CONSTITUTION
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم  الدارالبيضاء،  في   2021 يوليو   2

إنشاء شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك وحيد باوخصائص التالية :

.RESO PERFECT S.A.R.LAU
رأس  تحديد  تم   : املال  رأس 

إلى  مقأمة  درهم،   100.000 املال 

لكل  درهم   100 ب  حصة   1000

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة  منها، 

للشريك الوحيد.

شارع   46  : الرئي�شي  املقر 
الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 البيضاء.

 31 إلى  يناير  فاتح  من   : الأنةاملالية 

ديأمبر من كل سنة.

الغرض : الغرض من الشركة هو :

من  والتعاقد  وصيانة  تركيب 

الشبكات  أنظمة  لتركيب  الباطن 

ودعم اإلتصاالت.

تقديم اوخدمة في أنظمة الشبكات 

ودعم اإلتصاالت.

والدعم  واملواد  املنتجات  بيع 

الفني.

 99 ب  الشركة  مدة  تحدد   : املدة 

الس ل  في  تس يلها  تاريخ  من  سنة 

التجاري.

عادل  الأيد  تعيين  تم  املدير: 
محأين كمأير لفترة غير محددة.

الس ل  في  الشركة  تس يل  تم 
 20 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجاري 

يوليو 2021 برقم 511497.
129 P

JASAMY NET
فسخ مأبق للشركة

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر ما يلي :

فسخ مأبق للشركة.
 HICHAM الأيد  تعيين 
الوافي  فاطمة  والأيدة   HARRAMI

كمصفيان للشركة.
التصفية  مقر  تعيين 

بالدارالبيضاء.
 RUE REGRAGA RES LA

.CORNICHE APT 1 RDC IMM2
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو2021،   19 في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 787497.
130 P

LES BASCULES MONDIAL
SARL

CAPITAL : 500.000 DHS
 SIEGE : ALLEE DES ORANGEES
 DERB NAJAT RUE 4 N°67 RDC

ETAGE CASABLANCA
RC N° :120431

العام  او مع  القرارات  على  بناءا 
يونيو   28 بتاريخ  للشركة  االستثنائي 

2021، تقرر املصادقة ما يلي : 
االدري�شي  الأوباعي  الأيد  بيع 
الأيد  لصاوح  حصة   2490 ابراهيم 

اسماعيلي ياسين.
الأوباعي  الأيد  استقالة 
كمأير  مهامه  من  ابراهيم  االدري�شي 

مشارك للشركة.
تعديل تصحيحي للنظام األسا�شي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   23 في  بالدارالبيضاء  التجارية 

2021، تحت رقم 787800.
131 P

 CENTRE MAROCAIN  DE

METEROLOGIE
SARL

CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE : ALLEE DES ORANGEES

 DERB NAJAT RUE 4 N°67 1ER

ETAGE CASABLANCA

RC N° :295461

قرارات  محضر  على  بناءا 

 ،2021 يونيو   28 بتاريخ  املأاهمين 

تقرر املصادقة ما يلي : 

ياسين  اسماعيلي  الأيد  تفويت 

1500 حصة لصاوح الأيد الأوباعي 

االدري�شي ابراهيم.

استقالة الأيد اسماعيلي ياسين 

من مهامه كمأير مشارك للشركة.

تعديل تصحيحي للنظام األسا�شي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   23 في  بالدارالبيضاء  التجارية 

2021، تحت رقم 787797.

132 P

STE OPTION IT
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 12 RUE

 SABRI BOUJEMAA APPT N°6

CASABLANCA

AVIS DE CONSTITUTION

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم  الدارالبيضاء،  في   ،2021 يوليو   2

إنشاء شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك الوحيد باوخصائص التالية :

 STE OPTION IT  : التأمية 

.SARL AU
رأسمال  تحديد  تم   : رأسمال 

الى  مقأمة  درهم،   100.000

لكل  درهم   100 ب  حصة   1000

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة  منها، 

للشريك الوحيد.
صبري  شارع   12  : الرئي�شي  املقر 

بوجمعة، شقة رقم 6 الدارالبيضاء.
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الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر من كل عام.

الشركة  من  الغرض   : الغرض 
تكنولوجيا  وحلول  االجهزة  بيع   : هو 

املعلومات.
اوخدمات  وتقديم  املأاعدة 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في 

وامل االت االخرى.
من  والتعاقد  والصيانة  التركيب 

الباطن.
والدعم  واملواد  املنتجات  بيع 

الفني.
 99 الشركة  مدة  تحدد    : املدة 
الس ل  في  تس يلها  تاريخ  من  سنة 

التجاري.
عادل  الأيد  تعيين  تم   : املدير 

محأين كمأير لفترة غير محددة.
الس ل  في  الشركة  تس يل  تم 
 20 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجاري 

يوليو 2021، برقم 511499.
133 P

STE MISS WASHINGTON
شركة محدودة املأؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 27 زنقة 6، تجزئة 
غيثة، عين الشق الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 107.523
حل مأبق للشركة

املنعقد  املداوالت  بموجب 
نونبر  فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء 
2020، قرر الشركاء باالجماع على ما 

يلي :
وتصفيتها  للشركة  املأبق  اوحل 

وديا.
كعب،  حنان  الأيدة  تعيين 
6زنقة  بالدارالبيضاء،  الأاكنة 
 ،6 رقم  شقة   ،2 طابق  االجتماع، 
كما  للشركة  كمصفية  بوركون 
كمقر  االجتماعي  املقر  اختيار  تم 

للتصفية.
استقالة املأيرين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 يوليو   12 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 786427.
عن املأتخلص والبيانات

املصفي

134 P

STE SOPETROLE
شركة مجهولة

رأسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية قطعة رقم 12 العيون
الس ل التجاري رقم : 7075

IF N° : 24882434
محضر او مع العام الغير العادي 

بتاريخ 22 يناير 2021 
بناء على اقتراح من مجلس االدارة 
التعريفات  حذف  العام  او مع  قرر 
 1 املادة  من   2 واملأاهم   1 املأاهم 

من النظام األسا�شي للشركة.
تمت  كلما  انه  العام  او مع  يقرر 
األسا�شي  النظام  نص  في  االشارة 
 ،1 املأاهم  مصطلح  الى  للشركة 
 VEM بمصطلح  استبداله  فأيتم 

وكل صاحب أسهم 1.
املصطلح  الى  االشارة  تمت  وكما 
هذا  استبدال  سيتم   ،2 املأاهم 
MYHERوكل  بمصطلح  االخير 

صاحب أسهم 2.
بالتعريفات  االحتفاظ  ويقرر 
االخرى الواردة في املادة 1 من النظام 
األسا�شي للشركة أبلغ مجلس اإلدارة 
في  مادي  خطأ  بوجود  العام  او مع 
املادة 7 من النظام األسا�شي للشركة 
الشركة  رأسمال  بتوزيع  يتعلق  فيما 
األسا�شي  النظام  بتعديل  ويقترح 
اوخطأ  تصحيح  أجل  من  للشركة 

املادي املذكور.
العام  او مع  قرر  حلك  على  بناءا 
األسا�شي  النظام  من   7 املادة  تعديل 

للشركة على النحو التالي :
الشركة  رأسمال  يبلغ   : رأسمال 
على  مقأمة  درهم   1.000.000
درهم   100 بقيمة  سهم   10.000
بالكامل  ومدفوع  مكتتب  للأهم، 

مقأم على النحو التالي :
1 مملوكة من قبل   ، 4900 سهم 

VEM واي صاحب أسهم 1.
ل  مملوكة   2 سهم،   5100

MYHER واي صاحب أسهم 2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 برقم 2021/1209.
135 P

 FIDBOX CONSULTING

SARL AU

 CENTRE D›AFFAIRE ET DE

DOMICILIATION

 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

 FINANCIER

 STE ESPACE ENERGIE ET
SERVICES

شركة حات املأؤولية املحدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
ب  حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم    ،2021 يونيو   29 بتاريخ  برشيد 

حات  لشركة  األسا�شي  القانون  وضع 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املأؤولية 

حات اوخصائص التالية :

 ESPACE  : االجتماعية  التأمية 

.ENERGIE ET SERVICES SARL AU

الوقود  بيع   : االجتماعي  الهدف 

بالتجزئة في املتاجر املتخصصة.

والتخزين  والتوزيع  والبيع  الشراء 

أشكالها  بجميع  التجارة  أهم  بشكل 

ومنتجات  البترولية  املنتجات  و ميع 

الغاز.

قاعة الشاي.

حد  بلدية   : االجتماعي  املقر 

العمران   S16 القطعة  رقم  الأوالم 

حد الأوالم.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيأها.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

من  حصة   1000 على  موزعة  درهم 

كما  وزعت  للحصة  درهم   100 فئة 

يلي :

الأيد مراد نواس 1000 حصة.

الأنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير : الأيد مراد نواس مأير 

للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري  بالس ل  ايداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

برشيد بتاريخ 15 يوليو 2021، تحت 
رقم  القانوني  اإليداع   ،15497 رقم 

.932

137  P

STE FARITRAVAUX
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1221 الحي 

او ديد واملاس اوخميأات

باوخميأات  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تاسيس  تم   ،2021 يونيو   9 بتاريخ 

شركة حات املواصفات التالية :

.STE FARITRAVAUX : التأمية

غابوي،  أستغالل   : املوضوع 

أشغال مختلفة والبناء.
املقر االجتماعي : رقم 1221 الحي 

او ديد واملاس اوخميأات.

املدة : 99 سنة.

التأيير : الأيد فريد ايكن.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

قيمة  من  حصة   1000 الى  مقأمة 

للأيد فريد  100 درهم وهي مملوكة 

ايكن الشريك الوحيد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الأنة 

يناير الى 31 ديأمبر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   622 رقم  تحت  باوخميأات، 

19 يوليو 2021.

138 P

AFIFI CONSULTING

TRAVAUX COMPTABILITE

GSM : 06.60.35.57.83

EMAIL: afifi.consulting@gmail.com

STE ZAIM PROMOTEUR
SARL AU

العام  او مع  لقرارات  تبعا 

بتاريخ  بالرباط  املس ل  للشركاء 

 ZAIM لشركة   ،2021 يونيو   21

حات  شركة   PROMOTEUR

وحيد،  بشريك  محدودة  مأؤولية 

أهال  رياض  اقامة  التجاري  عنوانها 

تابريكت   1 رقم  شقة   ،2 عمارة  سال 

سال. قرر او مع العام ما يلي :

من  يونس  الزعيم  الأيد  اعفاء 

تأيير الشركة.
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توفيق نشاط الشركة.

يونس  الزعيم  الأيد  تعيين 

مصفي الشركة.

عنوان التوقف عن النشاط : رقم 

66 حي العدى بطانة سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   12 بتاريخ 

رقم  التجاري  الس ل   ،37049

.30227

139 P

STE EDGE EQUIPEMENT
SARL AU

تاسيس شركة
8 يوليو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 

2021، تم وضع قوانين الشركة حات 

املميزات التالية :

.EDGE EQUIPEMENT : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وحات  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب او خارجه :

االليات  جميع  وتصدير  استيراد 

والفالحية،  الصناعية  واملعدات 

أشغال مختلفة ...

املدارس  شارع   : الرئي�شي  املقر 

سوق املخاخ رقم 5 مكرر العيون .

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 الى  مقأمة  درهم 

محمد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

أمين بشيري.

الأيد  طرف  من  تأيير   : االدارة 

محمد امين بشيري.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   15 بتاريخ 

رقم  تجاري  س ل   ،2021/2427

.37589

140 P

STE TOP CONAN
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�شى للعقد العرفي بتاريخ 12 
يوليو 2021 تم وضع قوانين الشركة 

حات املميزات التالية :
.STE TOP CONAN : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مأؤولية محدودة بشريك وحيد.

الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 
سواء باملغرب أو خارجه : 

بالبناء  املتعلقة  االنشطة  جميع 
واالشغال العامة.

الوحدة  مدينة   : الرئي�شي  املقر 
بلوك Gرقم 42 العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 الى  مقأمة  درهم 
أناس  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

الناصيري.
الأيد  طرف  من  تأيير   : االدارة 

أناس الناصيري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   20 بتاريخ 
رقم  تجاري  س ل   ،2495/2021

.37617
141 P

 STE DAROU SALAM
TOUBA MEKNES

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV RAS EL
 KHAIMA NR 173 HAY EL

WAHDA 2 LAAYOUNE
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
يوليو   2 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، تم تقرير ما يلي :
الأيد  الشركة  مأير  استقالة 

احمد اوخياري من التأيير.
الطيب  بن  تهاني  الأيدة  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  جديدة  كمأيرة 

محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
2021/2335ن  رقم  تحت   ،2021

الس ل التجاري رقم 25841.
142 P

STE SEACHANGE STUDIO
SARL

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي ، تم تاسيس 

شركة باملميزات التالية :
 STE  : االجتماعية  التأمية 

.SEACHANGE STUDIO
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مأؤولية محدودة.
اسماعيل،  موالي  شارع   : املقر 
رقم 22 اقامة موالي اسماعيل، شقة 

رقم 19، الطابق اوخامس طنجة.
التنمية   : االجتماعي  الهدف 

اوحضرية.
محطات  املتجددة  الطاقات 

الطاقة الشمأية وطاقة الرياح.
الفالحة.

تاريخ  99 سنة انطالقا من   : املدة 
تس يلها بالس ل التجاري.

يتحدد   : االجتماعي  الرأسمال 
في  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
الى  مقأم  درهم   10.000 مبلغ 
كقيمة  درهم   100 حات  حصة   100
اسمية للحصة الواحدة، موزعة على 

الشركاء كما يلي :
مور ميشيل آن ...... 50 حصة.

تيليز كوراليس خوسيه مانويل .... 
50 حصة.

مجموع اوحصص ..... 100 حصة.
: يتم تأيير الشركة ملدة  التأيير 
مور  الأيدة  طرف  من  محددة  غير 
او نأية،  بريطانية  آن،  ميشيل 
مزدادة بتاريخ 2 أبريل 1965 واوحاملة 
 123934678 رقم  الأفر  و واز 

وتقطن باسبانيا.
تم   : والتس يل  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 
بتاريخ بطنجة  التجارية   باملحكمة 
 13 يونيو 2021، تحت رقم 244460.

التس يل  اعالن  اإليداع  تم 

بالس ل التجاري لدى كتابة الضبط 

باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 13 

من   6513 رقم  تحت   ،2021 يونيو 

الس ل الترتيبي.
من أجل التخليص والنشر

التأيير

143 P

STE MEDEN HEALTHCARE
شركة مأاهمة

رأسمالها : 17.901.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 76 

زنقة كوريل أنفا 

الس ل التجاري رقم : 289777 

الدارالبيضاء

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

 ،2021 ماي   28 في  املنعقد  املختلط 

تقرر ما يلي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

درهم،   50.000.000 بمبلغ  للشركة 

 301.000.000 من  يرتفع  وبذلك 

درهم،   351.000.000 الى  درهم 

جديدة   أسهم   500.000 باصدار 

للقيمة  درهم    100 فئة  من  عادية 

االسمية، صادر بالتكافؤ،

بمبلغ  الرأسمال  تخفيض 

333.099.000، بامتصاص جزء من 

اوخأائر تحت شرط معلق،

تعديل موازي ومشروط للفصل 6 

من القانون األسا�شي.

اعطاء الصالحيات الالزمة مل لس 

االدارة لتحقيق الزيادة في الرأسمال.

االدارة  مجلس  محضر  بمقت�شى 

ما  تقرر   ،2021 يونيو   15 في  املنعقد 

يلي :

في  النهائية  الزيادة  تحقيق 

الى  بذلك  لينقله  الرأسمال 

351.000.000 درهم.

النهائي  التخفيض  تحقيق 

من  بخفضه  الرأسمال،  في 

الى  درهم   351.000.000

17.901.000 درهم.
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من   6 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو   15 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 787101.
قصد النشر واالعالن

144 P

STE RISS FES

شركة حات املأؤولية املحدودة

رأسمالها : 46.600.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق اوخامس

الس ل التجاري رقم : 447415 

الدارالبيضاء

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

املختلط املنعقد في 19 أبريل  2021، 

تقرر ما يلي :

املوافقة على تفويت 4599 حصة 

تملكها  التي  للشركة  اجتماعية 

في   MEDEN HEALTHCARE S.A

شركة  لصاوح  الشركة  الرأسمال 

 SAHAM REAL ESTATE FUND

.S.A

من  و7   6 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�شي.

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

تفويت4599  تم   2021 أبريل   19  

حصة اجتماعية للشركة التي تملكها 

MEDEN HEALTHCARE في رأسمال 

 SAHAM REAL لصاوح  الشركة 

ESTATE FOND SA

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 25 ماي  2021، 

تحت رقم 779635.
قصد النشر واالعالن

145 P

STE MEDJOOL STAR
شركة مأاهمة

رأسمالها : 400.000 درهم

مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الطابق اوخامس

الس ل التجاري رقم : 247679 

الدارالبيضاء

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

املختلط املنعقد في 10 يونيو 2021، 

تقرر ما يلي :

اوحالي  االجتماعي  االسم  تغيير 

الى   SAHAM AGRI من  للشركة 

.MEDJOOL STAR

من   2 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو    14 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 786914.
قصد النشر واالعالن

146 P

STE ASSAM BOIS
شركة حات املأؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي :  طريق طنجة 

الضفة اليمينية، العصام القنيطرة

وفاة شريك
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

الغير العادي بتاريخ 28 أبريل 2021، 

 ASSAM BOIS شركة  شركاء  قرر 

SARL  ما يلي :

االعالن عن وفاة الشريك الوحيد 

واملأير املرحوم العبودي أحمد ؛

على  الشركة  رأسمال  تقأيم 

الورثة حأب عقد االراثة كالتالي :

 250  ... أشرف  العبودي  الأيد 

حصة.

 250  ... معاد  العبودي  الأيد 

حصة.

 125  ... الزهرة  العبودي  الأيدة 

حصة.

 125  ... نبيلة  العبودي  الأيدة 

حصة.

 125  ... أسية  العبودي  الأيدة 

حصة.

 125  ... الأيدة العبودي ياسمين 

حصة.

امل موع ...... 1000 حصة.

الأيد  تعيين  العام  او مع  قرر 

العبودي معاد، مأيرا جديدا لشركة 

غير  ملدة   ASSAM BOIS SARL

محدودة.

الفصول  تعديل  تم  سبق  ملا  تبعا 

األسا�شي  القانون  من  و42   7  ،6

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

85709 بتاريخ 13 يوليو 2021.

148 P

 STE  CONCASSEUR

ZEMMOUR
 SARL AU

رأس مالها   100.000 درهم

مقر االجتماعي : محل 7 حدائق زمور 

بلوك س عمارة د زنقة ابو رقراق حي 

الزهراء، اوخميأات  

تكوين شركة
مصذح  عرفي   عقد  بموجب 

تم   ،2021 يونيو   24 بتاريخ  اإلمضاء 

االتفاق على ما يلي :

املأؤولية  حات  شركة  تكوين 

املحدودة حات الشريك الوحيد تحت 

املميزات التالية :

 STE شركة   : التأمية 

 CONCASSEUR ZEMMOUR

.SARL AU

الهدف االجتماعي : مشغل املح ر 

مع املعدات امليكانيكية.

املقر االجتماعي للشركة : محل 7  

زنقة  د  بلوك س عمارة  زمور  حدائق 

أبو رقراق حي الزهراء اوخميأات.

املدة الزمنية.

99 سنة  املدة الزمنية املحددة في 

بالس ل  الشركة  تس يل  يوم  تبتدأ 

أو  املأبق  تفكيكها  عدا  ما  التجاري 

تمديد املدة.

الوحيد  الشريك  مد   : الرأسمال 

الشركة بما يلي :

للأيدة  درهم   100.000 بمبلغ 

ياسين نعيمة.

من  مأيرة  الشركة   : التأيير 

رقم  نعيمة  ياسين  الأيدة  طرف 

التي   S  150031 الوطنية  البطاقة 

زنقة   29 رقم  التالي  بالعنوان  تقيم 

شانا  عمر حي الأالم اوخميأات ملدة 

غير محدودة.

الأنة املالية :

تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 

ديأمبر.

أول سنة عملية ستنتهي في 31 من 

ديأمبر لأنة 2021.

تقأيم األرباح.

الشركة  أرباح  من   %5 تخصم 

كاحتياج قانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   685 رقم  تحت  باوخميأات 

13 يوليو 2021.

149 P

BUSA TRANS
شركة محدودة املأؤولية

 حات الشريك الواحد

رأسمالها : 100.000 درهم

L مقرها االجتماعي : تجزئة 58 ب

تمديد املغرب العربي الطابق الثاني 

القنيطرة

تأسيس الشركة
س ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة بتاريخ 7 يوليو 2021، حرر 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

الوحيد  الشريك  حات  املأؤولية 

تحمل املواصفات التالية :
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.BUSA TRANS : التأمية
الهدف : هدف الشركة.
مقاول النقل املدر�شي.
مقاول نقل األفراد.

ب   58 تجزئة   : االجتماعي  املقر 
الثاني  الطابق  العربي  املغرب  تمديد 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  راس 
على  موزع  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
 1000 شباكو  أسامة  الأيد 

حصة.
امل موع : 1000 حصة.

اإلدارة : تدار الشركة م قبل املأير 
الوحيد.

الأيد أسامة شباكو.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.
إلنشاء   %5 تقتطع   : اوحصص 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حأب قرار الشركاء.
بالس ل  الشركة  تس يل  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالقنيطرة  التجاري 

2021، تحت رقم 61623.
150 P

STE LKM FARM
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 ،2021 يونيو   21 بتاريخ  بالقنطرة 
تم تأسيس شركة تحمل اوخصائص 

التالية :
.STE LKM FARM : التأمية

الشكل القانوني : ش م م بشريك 
وحيد.

 3 رقم  مكتب   : االجتماعي  املقر 
يعقوب  شارع   25 ياسمين  إقامة 
عند  مأاكنة  القنيطرة  املنصور، 

.CCAM SARL AU شركة
تأيير   : االجتماعي  الهدف 
االستغالل الفالحي، استيراد وتصدير 

مواد وآالت الفالحة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى  أسند   : واإلمضاء  التأيير 

اوحامل  املهدي،  املنصوري  الأيد 

.PT837731 لبطاقة التعريف رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الأنة 

يناير إلى 31 ديأمبر من كل سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقأمة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

وتوزيعها  اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي :

 1000 املهدي  املنصوري  الأيد 

حصة.

بالس ل  قيد   : بالس ل  التقييد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ   61641 رقم  تحت  بالقنيطرة 

19 يوليو 2021.

151 P

STE FUTURE RH
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23 زنقة أنوال 

إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

القنيطرة مأاكنة عند شركة 

ADISTANCE CENTER

SARL AU

التلخيص
بمقت�شى  محضر او معية العامة 

بالقنيطرة  املنعقدة  العادية  غير 

بتاريخ 6 ماي 2021، قرر املأاهمون 

في الشركة ما يلي :

الأيد  الشركة  مأيري  استقالة 

للبطاقة  اوحامل  ابراهيم  شوبو 

والأيد   JM3682 رقم  الوطنية 

للبطاقة  اوحامل  املهدي  الكرمي 

.JM1882 الوطنية رقم

 6 تاريخ  من  ابتداء  الشركة  حل 

ماي 2021.

الأيد  للشركة  املصفي  تعيين 

للبطاقة  اوحامل  ابراهيم  شوبو 

.JM3682 الوطنية رقم

 : التالي  بالعنوان  الشركة  حل  تم 
الرقم 259 املغرب العربي ا2 بير رامي 

القنيطرة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 ماي   19 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82525.
152 P

STE NAZAL FOOD
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
17 زاوية موالي عبد العزيز وصالح 
الدين متجر، رقم 03 و04 القنيطرة

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، بتاريخ فاتح يوليو 2021،  
مأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  والتي  واحد  بشريك  محدودة 

اوخصائص التالية :
 STE NAZAL شركة   : التأمية 

.FOOD
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مأؤولية محدودة بشريك واحد.
17 زاوية موالي   : املقر االجتماعي 
عبد العزيز وصالح الدين متجر رقم 

03 و04 القنيطرة.
استغالل   : االجتماعي  الهدف 

مطعم.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املأاهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التأيير : أسند إلى الأيدة معيلة 
رقم  التعريف  لبطاقة  اوحامل  أمينة 

.G661644
اإلمضاء : للشركة  يم�شي الأيدة 
معيلة أمينة اوحامل لبطاقة التعريف 
الهمص  والأيد  G661644أ  رقم 
التعريف  لبطاقة  اوحامل  هللا  عبد 

.GB28941 رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر من كل سنة ما  يناير إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  الأنة  عدا 

التس يل.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقأمة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

وتوزيعها  اكتتابها  وتم  ثمنها  سدد 

كالتالي :

 1000 هللا  عبد  الهمص  الأيد 

حصة.

: قيد  التجاري  بالس ل   : التقييد 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوليو   19 بتاريخ   61619 رقم  تحت 

.2021

153 P

 NORTH AFRICAN FOR

CONSULTING & TRADE-

NORACT
SARL AU

24 زنقة شكيب أرسالن إقامة 

لطيفة متجر رقم 2 القنيطرة

حل الشركة
التلخيص

بمقت�شى محضر او معية العامة 

بالقنيطرة  املنعقدة  العادية  غير 

املأاهم  قرر   ،2021 ماي   3 بتاريخ 

الوحيد في الشركة ما يلي :

الأيد  الشركة  مأير  استقالة 

العزيزاوحامل  عبد  العلمي  التهامي 

.L405683 لبطاقة التعريف رقم

من  ابتداء  الشركة  وتصفية  حل 

تاريخ 3 ماي 2021.

الأيد  للشركة  املصفي  تعيين 

اوحامل  العزيز  عبد  العلمي  التهامي 

.L405683 لبطاقة التعريف رقم

بمقرها  الشركة  وتصفية  حل  تم 

أرسالن  زنقة شكيب   24  : االجتماعي 

إقامة لطيفة متجر رقم 2 القنيطرة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 يونيو   8 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 82934.

154 P
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HORAZ-TRS
شركة حات املأؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15 زنقة سبو، مركز 
املعامالت »الشوب«، مكتب رقم 2 

الطابق اوخامس القنيطرة
تأسيس شركة

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 
املحدودة  املأؤولية  حات  لشركة 
املواصفات  حات  وحيد  بشريك 

التالية :
 HORAZ-TRS SARL  : التأمية 

.AU
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة بشريك وحيد.
سبو،  زنقة   15  : االجتماعي  املقر 
مركز املعامالت »الشوب« مكتب رقم 

2 الطابق اوخامس، القنيطرة.
موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقأم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :«
 1000 الفقيرات  الأيد سعد هللا 

حصة.
املدة : 99 سنة.

سعد  الأيد  إلى  اسند   : التأيير 
هللا الفقيرات.

التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 61587 بتاريخ 15 يوليو 2021.
155 P

YATRAV
شركة محدودة املأؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع محمد 
الديوري ومحمد عبدو إقامة 

كاملية الطابق الثاني مكتب رقم 24 
القنيطرة

تأسيس الشركة
س ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 7 يوليو 2021، حرر 
محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 
املأؤولية تحمل املواصفات التالية :

.YATRAV : التأمية
الهدف : هدف الشركة : اوخدمات 

األشغال املختلفة أو البناء.
تأجير املعدات واآلالت.

مقاول في مواد البناء بالتقأيط.
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
إقامة  عبدو  ومحمد  الديوري 
 24 رقم  الثاني مكتب  الطابق  كاملية 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 
على  موزع  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
الأيد البرحلي الأعيد 50 حصة.
الأيدة دولت بوعادي 50 حصة.

امل موع 100 حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املأير :
الأيد البرحلي الأعيد.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : اوحصص 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حأب قرار الشركاء.
بالس ل  الشركة  تس يل  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالقنيطرة  التجاري 

2021، تحت رقم 61645.
156 P

NASSEMA EPICES
شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم   ،2021 يونيو   8 بتاريخ  بالقنيطرة 
إنشاء شركة حات مأؤولية املحدودة 
اوخاصيات  حات  وحيد  بشريك 

التالية: 
.NASSEMA EPICES : االسم

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
مأؤولية محدودة بشريك وحيد.

توابل  بائع   : االجتماعي  املوضوع 
بالتقأيط.

بائع ومأتورد بنصف او ملة
املدة : 99 سنة.

تجزئة   ،322 رقم  بقعة   : املقر 
البأاتين الطابق الثاني القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأسمال 
 100 فئة  من  حة   1000 إلى  مقأمة 

درهم للحصة الواحدة.
اوحصص : بن احمد نادية 1000 

حصة.
التأيير : بن احمد نادية كمأيرة 

للشركة ملدة غير محدودة.
الس ل التجاري رقم 61605:

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 القنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 

يوليو 2021، تحت رقم 61605.
157 P

GLOBAL JANAT 
EL OUARDY TRANS

شركة حات مأؤولية محدودة
رأس مالها : 100.000 درهم

R C : 44101
ملخص محضر او مع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  او مع  إطار  في 
 GLOBAL JANAT EL لشركة 
حات  شركة   OUARDY TRANS
بتاريخ  املنعقد  محدودة  مأؤولية 
 2 زنقة  ب  الكائنة   ،2021 22 يونيو 
عمارة 26/32 شقة رقم 2 القنيطرة، 
باالجماع  الشركة  مأاهموا  تداول 

على ما يلي :
الوردي  الأيد   : اوحصص  بيع 
منير باع 334 حصة للأيدة العأال 
الأيدة  جديدة  مأيرة  تعيين  نعيمة 

العأال نعيمة.
عادل  العرفاوي  الأيد  استمرار 

كمأير للشركة.
تغيير املقر االجتماعي.

املقر او ديد.
الطابق األول، مكتب رقم 2 إقامة 
الأندس 6 زاوية زنقة األميرة عائشة 

زنقة سبتة القنيطرة.

تحديث الفصول.

مواضيع مختلفة.
القانوني للشركة لدى  تم اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2021، تحت  15 يوليو  بالقنيطرة في 

رقم 85967.
158 P

QUICK PROMOTION
شركة حات مأؤولية محدودة
راس مالها : 10.000 درهم

RC : 32227
ملخص محضر او مع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  او مع  إطار  في 
 QUICK PROMOTION لشركة 
محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
 ،2021 يونيو   18 بتاريخ  املنعقد 
شوقي  احمد  شارع   37 ب  الكائنة 
الشركة  مأاهموا  تداول  القنيطرة 

باإلجماع على ما يلي :
قراءة تقرير التأيير الذي قام به 

املأير.
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألنوانها.
قدور  حدو  بن  الأيد  تعيين 
وتحديد  التصفية  عن  املأؤول 
شوقي  احمد  شارع   37 في  مقرها 

القنيطرة.
تم الإليداع القانوني للشركة لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في 19 يوليو 2021،  تحت 

رقم 86301.
159 P

STE MARITRAV
شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 488 تجزئة 
الطيبية القنيطرة
اوحل املبكر للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
 ،2021 يوليو   5 بتاريخ  العادي  الغير 
 STE MARITRAV SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :
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املبكر  اوحل  على  املصادقة 

للشركة.

محمد،  مريش  الأيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها االجتماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19 يوليو 

2021، تحت رقم 86313.

160 P

 STE GROUPE AFRIQUE

FORCE GUARD
شركة حات مأؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : A6-20 شارع 

اوحأن الثاني رقم 5 القنيطرة

تغيير نشاط الشركة
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

 ،2021 يوليو   5 بتاريخ  العادي  الغير 

تقرر ما يلي :

نشاط  تغيير  على  املصادقة 

الشركة وحلك بحدف نشاط :

املنشآت  حراسة  في  املقاولة 

العمومية أو اوخاصة.

في  املقاولة   : نشاط  واضافة 

اوحراسة.

اوحين  املأير  استقالة  قبول 

مجيد، اوحامل للبطاقة الوطنية رقم 

B110255، وحلك ابتداء من 5 يوليو 

.2021

قرر او مع العام تعيين الأيد عز 

للبطاقة  اوحامل  مبارك،  أيت  الدين 

الوطنية رقم AD14543، مأير وحيد 

الصالحيات  جميع  وتخويله  للشركة 

وحلك ابتداء من 5 يوليو 2021، ملدة 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

85965 بتاريخ 15 يوليو 2021.

161 P

STE DES CARRIERES H&M
شركة حات مأؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

 A مقرها االجتماعي : اوحوزية بلوك
رقم 1 القنيطرة
تاسيس شركة

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ، بالقنيطرة 
مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة حات املواصفات التالية :
 STE DES CARRIERS  : التأمية 

.H&M SARL
 A املقر االجتماعي : اوحوزية بلوك

رقم 1 القنيطرة.
استغالل   : الشركة  موضوع 

املقالع.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 
الى  مقأم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 600  ... منير  اوحكيم  عبد  الأيد 
حصة.

 400  .... طايبة  مو�شى  الأيد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
عبد  الأيد  الى  أسند   : التأيير 

اوحكيم منير.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.
التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 61655 بتاريخ 23 يوليو 2021.
162 P

STE KODAD INSTRUCTION
شركة حات مأؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : رقم 59 اقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 القنيطرة
الس ل التجاري رقم : 57127 

القنيطرة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
 KODAD لشركة  العادي  الغير 
تقرر   ،  INSTRUCTION SARL 

ما يلي :

املقر  تحويل  على  املصادقة 
االجتماعي  من : رقم 59 اقامة موالي 
العزيز  العزيز شارع موالي عبد  عبد 

رقم 4 القنيطرة.
 1863 رقم   : او ديد  العنوان  الى 
الطابق  مهدية  دارنا  اليانس  تجزئة 

االول القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم86463  بتاريخ 20 يوليو 2021.
163 P

STE ZINAX TRANS
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بلوك L رقم 107 
أوالد أوجيه الطابق االول  القنيطرة

تاسيس شركة
مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ، بالقنيطرة 
مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة حات املواصفات التالية :
 STE ZINAX TRANS  : التأمية 

.SARL AU
املقر االجتماعي : بلوك L رقم 107 
أوالد أوجيه الطابق االول  القنيطرة.
نقل   : الشركة  موضوع 

املأتخدمين.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 
الى  مقأم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 1000  ... كومة  زينب  الأيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
زينب  الأيدة  الى  أسند   : التأيير 

كومة.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.
التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 61651  بتاريخ 20 يوليو 2021.
164 P

STE FISHER 59
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26 زنقة ابي 
زرعة، 39 شارع موالي عبد العزيز 

و86 مكرر شارع موالي عبد 
الرحمان، عمارة A، اقامة الرضوان، 

مكتب رقم 7 القنيطرة
تاسيس شركة

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�شي 
املحدودة  مأؤولية  حات  لشركة 
املواصفات  حات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE FISHER 59 SARL : التأمية

.AU
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مأؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي :6 زنقة ابي زرعة، 
و86  العزيز  عبد  موالي  شارع   39
الرحمان،  عبد  موالي  شارع  مكرر 
مكتب  الرضوان،  اقامة   ،A عمارة 

رقم 7 القنيطرة.
موضوع الشركة : مأتغل محل م 

للوجبات الأريعة.
بحرية،  مملحة،  االسماك  بائع 

جاف أو مدخن بنصف او ملة.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 
الى  مقأم  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 بقيمة  اجتماعية  حصة   1000
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :
 ... صالحي   أمين  محمد  الأيد 

1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

الأيد محمد  الى  أسند   : التأيير 
امين صالحي.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 ديأمبر.

التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 61637 بتاريخ 19 يوليو 2021.
165 P
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STE BORJIANE
شركة حات مأؤولية محدودة
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 25 زنقة مصطفى 
الرافعي مكتب 1  القنيطرة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
يوليو   8 يوم  املنعقد  االستثنائي 
الوحيد  الشريك  قرر   ،2021
املحدودة،  املأؤولية  حات  للشركة 
10.000 درهم  »بورجيان«، راسمالها 
بالقنيطرة  االجتماعي  مقرها  والكائن 
مكتب  الرافعي  مصطفى  زنقة   25
من  وحلك  للشركة  املبكر  اوحل   ،1

تاريخه، وبالتالي تصفيتها وديا.
الأيد  العام  او مع  عين  كما 
للشركة  كمصفي  امحمد  أمزيان 
النهاء  الواسعة  الألط  ومنحه 
بيع  للشركة،  او ارية  العمليات 

أصول الشركة وتأدية ديونها.
باملقر  التصفية  مقر  حدد 
االجتماعي للشركة، والى هذا العنوان 
والكتابات  الوثائق  جميع  ترسل 

املتعلقة بالتصفية.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،2021 يوليو   19 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 86317.
166 P

 STE ALAOUDANE
شركة حات مأؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ،2021 ماي   31
مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

محدودة التي خصائصها كالتالي :
 STE ALAOUDANE  : التأمية 

.SARL
العمال،  نقل  مقاولة   : الهدف 

مقاولة االشغال املختلفة.
الريحيين  دوار   : االجتماعي  املقر 

جماعة مصمودة وزان.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.

مجزأ  درهم   80.000  : راسمال 

درهم    100 فئة  من  حصة   800 الى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

 400  .... مجدوبي  يونس  الأيد 

حصة.

الأيد عبد االله مجدوبي ... 400 

حصة.

امل موع ...... 800 حصة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

من  الشركة  تأير    : التأيير 

طرف الأيد عبد االله مجدوبي ملدة 

الصالحيات  جميع  مع  محددة  غير 

الشركة.

االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يونيو   29 بتاريخ 

3092،  الس ل التجاري رقم : 1805.

167 P

 STE URBANO GROUP
شركة حات مأؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  تم وضع   ،2021 يونيو     28

مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

محدودة التي خصائصها كالتالي :

 STE URBANO  : التأمية 

.GROUP SARL

: منعش العقاري، مقاولة  الهدف 

االشغال املختلفة.

املنظر  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

املحل  العدير  حي   107 رقم  او ميل 

التجاري رقم 1 وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.
مجزأ  درهم   100.000  : راسمال 

الى 1000 حصة من فئة 100  درهم 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

 500  .... حرودة  احمد  الأيد 

حصة.

الأيدة رقية رفيع  ... 500 حصة.

امل موع ...... 1000 حصة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير :  تأير الشركة من طرف 
الأيد احمد حرودة والأيدة بشرى 

جميع  مع  محددة  غير  ملدة  حرودة 

الصالحيات لتأيير الشركة..

االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم   تحت   ،2021 يونيو   12 بتاريخ 

3282 الس ل التجاري رقم : 1813.

168 P

 STE AGRINA TRAV
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ،2021 يونيو 

مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE AGRINA TRAV  : التأمية 

.SARLAU

االشغال  مقاولة    : الهدف 

الطوبوغرافيا.

مقاولة االشغال البناء املختلفة .

أعمال البأتنة.

اس ن   مركز   : االجتماعي  املقر 

وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.
مجزأ  درهم   90.000  : راسمال 

درهم    100 فئة  من  حصة   900 الى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :

 900  .... اكرينة   بالل  الأيد 

حصة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير :  تأير الشركة من طرف 

غير محددة  ملدة  اكرينة  بالل  الأيد 

مع جميع الصالحيات الشركة.

االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم   تحت   ،2021 يوليو   9 بتاريخ 

3278، الس ل التجاري رقم : 1811.

169 P

 STE BIOZAKIA
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 2 يوليو 

االسا�شي  القانون  وضع  تم   ،2021

محدودة  مأؤولية  حات  لشركة 

بشريك وحيد التي خصائصها كالتالي:

 .STE BIOZAKI  : التأمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

عن  املعصرة  استغالل   : الهدف 

طريق العمليات امليكانكية.

مركز مصمودة   : االجتماعي  املقر 

وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.
مجزأ  درهم   100.000  : راسمال 

الى 1000 حصة من فئة 100  درهم 

زكية  الأيدة  إسم  في  كلها  محررة 

املنصوري ...  1000 حصة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير :  تأير الشركة من طرف 

غير  ملدة  املنصوري  زكية  الأيدة 

محددة مع جميع الصالحيات لتأيير 

الشركة.

االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
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بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم   تحت   ،2021 يوليو   19 بتاريخ 

 : رقم  التجاري  الس ل   ،21/266

.1819

170 P

 STE DHAR DE TRAVAUX
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ،2021 يوليو 

مأؤولية  حات  لشركة  االسا�شي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE DHAR DE  : التأمية 

.TRAVAUX  SARLAU

الهدف : بيع اوخشب بالتقأيط.

مقاولة االشغال البناء املختلفة .

املقر االجتماعي : حي العدير تجزئة 

املنظر او ميل رقم 120 وزان.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.
مجزأ  درهم   90.000  : راسمال 

درهم    100 فئة  من  حصة   900 الى 

محررة كلها في إسم :

 900  .... التباري   امحمد  الأيد 

حصة.

الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.

التأيير :  تأير الشركة من طرف 

غير  ملدة  التباري  امحمد  الأيد 

محددة مع جميع الصالحيات لتأيير 

الشركة.

االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 

لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم   تحت   ،2021 يوليو   26 بتاريخ 

3300، الس ل التجاري رقم : 1821.

171 P

 STE AGRIFELLAK
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 2 يوليو 
االسا�شي  القانون  وضع  تم   ،2021
محدودة  مأؤولية  حات  لشركة 
بشريك وحيد التي خصائصها كالتالي:

 .STE AGRIFELLAK  : التأمية 
ش.م.م. بشريك وحيد.

الهدف : مقاولة نقل العمال.
الدهار  دوار   : االجتماعي  املقر 

مصمودة وزان.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاسيأها.
مجزأ  درهم   100.000  : راسمال 
الى 1000 حصة من فئة 100  درهم 

محررة كلها في إسم :
الأيد عبد العزيز فالق ...  1000 

حصة.
الى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.
التأيير :  تأير الشركة من طرف 
غير  ملدة  فالق  العزيز  عبد  الأيد 
محددة مع جميع الصالحيات لتأيير 

الشركة.
االرباح  تحديد  بعد   : االرباح 
لتكوين   %  5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم   تحت   ،2021 يوليو   16 بتاريخ 

3285، الس ل التجاري رقم 1817.
172 P

 STE NOUR STATION
SERVICE

شركة حات مأرولية محدودة
راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة عمرانة 
رقم 70 وزان
فسخ الشركة 
تأمية مصفي

االستثنائي  العام  او مع  ان 
بتاريخ  املنعقد  الوحيد   للشريك 

25 يونيو 2021 قد قرر ما يلي :

ابتداء  االوان  قبل  الشركة  فسخ 

من هذا التاريخ.

اعيين الأيد بشير فكري كمصفي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   9 بتاريخ 

.3279

173 P

STE STANDING CIMENT
شركة حات مأرولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي العدير تجزئة 

اكرام شارع عبد اوخالق الطريس 
رقم 49 وزان

اغالق تصفية الشركة
بمقت�شى او مع العام االستثنائي  

 ،2021 يونيو   29 بتاريخ  املنعقد 

 STANDING الشركة   شركاء  قرر  

CIMENT  ش.م.م.، ما يلي :

املصادقة على تقرير املصفي.

معاينة إنهاء عملية التصفية.

ابراء املصفي واعفائه من مهامه.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 مارس   17 بتاريخ 

.2977

174 P

STE AIN OUED
شركة حات مأؤولية محدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة 
بمقت�شى او مع  العام االستثنائي  

 2021 يناير   13 بتاريخ  املنعقد 

  AIN OUED املأماة  للشركة 
درهم   20.000 راسمالها  ش.م.م.، 

تجزئة  العدير  االجتماعي حي  ومقرها 

النهضة رقم 488 وزان، تقرر ما يلي :

العدير   « من  الشركة  مقر  نقل 

الى  وزان«   488 رقم  النهضة  تجزئة 

او ميل  املنظر  تجزئة  العدير  »حي 
زنقة الأالم رقم 188 وزان.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   12 بتاريخ 

3280 مس لة تحت رقم 1083.
175 P

STE BATIXOMAX
شركة حات مأرولية محدودة

بشريك وحيد
تفويت حصص اجتماعية

تعديل ومالئمة القانون األسا�شي 
للشركة

بمقت�شى او مع العام االستثنائي  
  ،2021 يونيو   4 بتاريخ  املنعقد 
 BATIXOMAX« املأماة  للشركة 
راسمالها  وحيد،  بشريك  ش.م.م. 
االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000
عمارة  الزيتونة  تجزئة  القشريين  حي 
تقرر وزان،   1 رقم  املحل   140  رقم 

 ما يلي :
اجتماعية من طرف  بيع حصص 
الأيد  لفائدة  باللة   لقمان  الأيد 

عبد الرحيم الغويبي.
للشركة  القانونية  الصيغة  تغيير 
من شركة محدودة املأؤولية بشريك 
وحيد الى شركة محدودة املأؤولية.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

3177، مس لة تحت رقم 1757.

176 P

 STE BATIXOMAX
شركة حات مأرولية محدودة

بشريك وحيد
تعيين مأير جديد

بمقت�شى او مع العام االستثنائي  
  ،2021 يونيو   4 بتاريخ  املنعقد 
 BATIXOMAX« املأماة  للشركة 
راسمالها  وحيد،  بشريك  ش.م.م. 
االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000
عمارة  الزيتونة  تجزئة  القشريين  حي 
تقرر  وزان،   1 رقم  املحل   140  رقم 

ما يلي :
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تعيين الأيد عبد الرحيم الغويبي 

مع  للشركة  مأيرين  باللة  ولقمان 

جميع الصالحيات ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

3177 ومس لة تحت رقم 1757.

177 P

STE BATIXOMAX
شركة حات مأرولية محدودة

بشريك وحيد

توسيع نشاط الشركة
بمقت�شى او مع العام االستثنائي  

  ،2021 يونيو   4 بتاريخ  املنعقد 

 BATIXOMAX« املأماة  للشركة 
راسمالها  وحيد،  بشريك  ش.م.م. 

االجتماعي  ومقرها  درهم   100.000

عمارة  الزيتونة  تجزئة  القشريين  حي 
رقم 140 املحل رقم 1 وزان، تقرر ما 

يلي :

باضافة  الشركة  نشاط  توسيع 

البناء  مواد  وبيع  عقاري  منعش 

بالتقأيط.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 يوليو   2 بتاريخ 

3177، مس لة تحت رقم 1757.

178 P

 STE NA SANTE
SARL

في العرفي  العقد  تس يل    تاريخ 

 5 يوليو 2021 بالرباط.

تقديم   : االجتماعي  الهدف 

التجارية،  واملعلومات  اوخدمات 

االستيراد والتصدير و التجارة.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقأمة 

100 درهم للحصة واملقأمة كالتالي :

 250   .... العمري  نوفل  الأيد 

حصة.

 750   ..... S.E CONSEIL : الشركة

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

الشقة  االبطال  شارع   15  : املقر 
رقم 4 اكدال الرباط.

التأيير : الأيد نوفل العمري.
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153691

179 P

 STE DEBOURALIS
SARL AU

 8 تاريخ تس يل  العقد العرفي في 

يونيو 2021 بالرباط.

خدمة    : االجتماعي  الهدف 

املعلومات التجارية.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقأمة 

100 درهم للحصة لشريك وحيد :

الأيدة نعيمة داهومي ....  1000 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

الشقة  االبطال  شارع   15  : املقر 
رقم 4 اكدال الرباط.

التأيير : نعيمة داهومي.
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153097

180 P

  STE RHODIUM RENT CAR
SARL AU

في العرفي  العقد  تس يل    تاريخ 

 16 يونيو 2021 بالرباط.

الهدف االجتماعي : كراء الأيارات 

بدون سائق.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقأمة 

100 درهم للحصة  لشريك وحيد :

الأيد يوسف اتكترت  ....  1000 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

 1 النهضة  حي   262 الرقم   : املقر 

اضافي  الرباط.

التأيير : الأيد يوسف اتكترت .
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153375
181 P

STE OMNILOG
SARL

DISSOLUTION
االستثنائي  العام  لل مع  طبقا 
للشركة  االجتماعي  باملقر  تم  الذي 
 OMNILOG املأؤولية  محدودة 

SARL ، قرر شركاؤها ما يلي :
انحالل الشركة.

تعيين املصفي الأيد عبد الرحيم 
سيمكرف  بتجزئة  الأاكن  معروف 

رقم 52 بني يخلف املحمدية.
بالعنوان  حدد  التصفية  مقر 
بني   52 رقم  سيمكرف  تجزئة  التالي 

يخلف املحمدية.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، الرقم 116213.
182 P

STE AUDIT ACCONTING & ASSISTANCE
مقرها االجتماعي : شارع اوحأن الثاني طريق 
الشاطى العمارة Eرقم 2 الطابق االول جناح ب 

الصخيرات

 STE GROUPE SEP
ENVIRONNEMENT

SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : شارع اوحأن 

الثاني الشقة رقم 1 العمارة Eرقم 2 
الصخيرات

الس ل التجاري رقم : 123853
حل الشركة

الوحيد  الشريك  قرر 
 STE GROUPE SEP لشركة 
حات  شركة   ENVIRONNEMENT
الشريك  وحات  محدودة  مأؤولية 
شارع  االجتماعي  مقرها  املنفرد، 
العمارة   1 الثاني الشقة رقم  اوحأن 
Eرقم 2  واملس لة في الس ل التجاري 

تحت رقم 123853 ما يلي :

حل الشركة.

هللا  بنعبد  احمد  الأيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

شارع   : في  التصفية  مقر  تعيين 

العمارة   1 الثاني الشقة رقم  اوحأن 

E رقم 2 الصخيرات.

في  القانوني  االيداع  تم  وقد 

بتاريخ بتمارة  االبتدائية   املحكمة 

 19 يوليو 2021، تحت رقم 6179.
للنشر واالعالن

183 P

STE PICKALTY
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الرقم 1849 بئر 

الرامي جنوب القنيطرة

 8 بمؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

يوليو   5 في  واملس ل   2021 يونيو 

تحمل  شركة  تاسيس  تم   ،2021

اوخصائص التالية :

.STE PICKALTY : التأمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مأؤولية محدودة بشريك وحيد.

الدراجات   : االجتماعي  الهدف 

)مصنع او مصلح وتركيب الدراجات(.

راسمال : 100.000 درهم مقأمة 

درهم    100 فئة  من  1000 حصة  الى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

ماعدا  سنة  كل  من  ديأمبر   31 الى 

الأنة االولى تبتدئ من تاريخ تاسيس 

الشركة الى 31 ديأمبر.

املقر االجتماعي :  الرقم 1849 بئر 

الرامي جنوب القنيطرة.

التأيير :  الأيد ابراهيم بلغيتي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

في  وحيد  كمأير   PL832280 رقم 

الشركة ملدة غير محدودة.
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توزيع االرباح : من االرباح الصافية 

تؤخذ 5 % لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 يوليو   15 بتاريخ  بالقنيطرة  

الس ل التجاري رقم 61593.

184 P

شركة نيتري اكسترا
شركة حات مأؤولية محدودة 

راسمالها : 100.000 درهم

الس ل التجاري رقم : 61075

تاسيس شركة
مس ل  عرفي   عقد  بمقت�شى 

 ،2021 ماي   25 بتاريخ  بالقنيطرة 

للشركة  االسا�شي  القانون  حصر  تم 

ش.ح.م.م. أهدافها كالتالي :

الهدف : تاجر املنتجات الكيماوية.

اكأترا  نيتري  شركة   : التأمية 

ش.ح.م.م.

االحد  سوق   : االجتماعي  املقر 

اوالد جلول متجر رقم 3 و4 قيادة بن 

منصور القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

 100.000 في مبلغ  : حدد  راسمال 

درهم مقأمة الى 1000 حصة قيمة 

كل واحدة 100 درهم موزعة كالتالي  :

الأيد بن الضيف بوسلهام ..500 

حصة.

 300  ... مليكة  عالوي  الأيدة 

حصة.

 .... النور  عبد  الضيف  بن  الأيد 

200 حصة.

بن  الأيد  عين   : الشركة  تأيير 

الضيف بوسلهام مأير للشركة ملدة 

غير محدودة.

الأنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى نهاية ديأمبر.

االرباح  من   %  5 تقتطع   : االرباح 

ويوزع  القانوني  االحتياط  لتشكيل 

الباقي على الشركاء.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 يونيو   17 بتاريخ  بالقنيطرة  

تحت رقم 83348.

185 P

شركة غرب شيك بويلدين
ش.د.م.م

س.ت 51729

املصادقة على تفويت ححص 
إجتماعية

توسيع  النشاط اإلجتماعي للشركة
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة
تعديل القانون  األسا�شي

 21 في  مؤرخ   عرفي  عقد  بموجب 

او مع  قرر  بالقنيطرة   2020 ماي 

غرب  لشركة  االعادي  الغير  العام 

رأسمالها  ش.د.م.م  بويلدين  شيك 

اإلجتماعي  ومقرها  درهم   100000

 A عمارة  سبو  زنقة   43 بالقنيطرة 

 1-2-3-4-7 إقامة رياض املنزه مكتب 

القنيطرة ما يلي :

3 حصص  تفويت  على  املصادقة 

لفائدة  للأيد رزوق كريم  إجتماعية 

الأيد مدكور الأاعيد.

3 حصص  تفويت  على  املصادقة 

إجتماعية للأيد مزيان جواد لفائدة 

الأيد مدكور الأاعيد.

اإلجتماعي  النشاط  توسيع 

األشغال  نشاط  بزيادة  للشركة 

املختلفة.

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

 5C عمارة  دارنا  اليانس  إلى  ونقله 

 1 رقم  متجر   B مرحلة   2 الشطر 

مهدية القنيطرة.

تعديل القانون األسا�شي للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية   باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 يونيو   9 في  بالقنيطرة 

رقم 82977.
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 SOCIETE IMMOBILIERE  

BIR ANZARANE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 105; RUE DE

 LIBOURNE LA GIRONDE

CASABLANCA

املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 

بتاريخ 26 ماي 2021 تم اإلتفاق على 

ما يلي :

املالك  اوحأين  علي  الأيد  أن 

 SOCIETE في شركة    275 حصة  ل 

 IMMOBILIERE BIR ANZARANE

حصة  لكل  درهم   100 بمبلغ   SARL

وأن   2021 مارس   9 بتاريخ  توفي  قد 

حصة ورثته على الشكل التالي :

 : اقلوش  زينة  الأيدة  الزوجة 

.8/1

األبناء :

حميد اوحيأن 8/2.

بلعيد اوحأين : 8/2.

عبد العزيز اوحأين : 8/2.

فاطمة اوحأين : 8/1.

امل موع : 8/8.

275 حصة اململوكة للمرحوم  أن 

الورثة  بين  الأيد علي اوحأين توزع 

على الشكل التالي :

 34,37 اقلوش  زينة  الأيدة 

حصة.

حصة.   68,75 اوحأين  حميد 

بلعيد اوحأين 68,75 حصة.

 68,75 اوحأين  العزيز  عبد 

حصة.

فاطمة اوحأين 34,38 حصة.

امل موع : 275 حصة.

للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال  أن 

يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :

 84,37 اقلوش  زينة  الأيدة 

حصة.

 268,75 اوحأين  حميد  الأيد 

حصة.

 268,75 اوحأين  بلعيد  الأيد  

حصة.

اوحأين  العزيز  عبد  الأيد 

268,75 حصة.

 84,38 اوحأين  فاطمة  الأيدة 

حصة.

امل موع : 975 حصة.

بلعيد  الأيد  تعيين  على  الـتأكيد 

أوحأين املأير الوحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدارالبيضاء بتاريخ 13 يوليو 2021 

تحت عدد 786775.
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MAROC FIL
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 14000.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : SIDI

 MAAROUF, OULED HADDOU

BOUSKOURA CASABLANCA

املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 

بتاريخ 26 ماي 2021 تم اإلتفاق على 

ما يلي :

املالك ل  اوحأين  الأيد علي  أن 

 MAROC في شركة    89.620 حصة 

لكل  درهم   100 بمبلغ   FIL SARL

حصة قد توفي بتاريخ 9 مارس 2021 

وأن حصة ورثته على الشكل التالي :

 : اقلوش  زينة  الأيدة  الزوجة 

.8/1

األبناء :

حميد اوحيأن 8/2.

بلعيد اوحأين : 8/2.

عبد العزيز اوحأين : 8/2.

فاطمة اوحأين : 8/1.

امل موع : 8/8.
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اململوكة  حصة   89.620 أن 
توزع  اوحأين  علي  الأيد  للمرحوم 

بين الورثة على الشكل التالي :
 11.202,50 اقلوش  زينة  الأيدة 

حصة.
 22,405 اوحأين  حميد  الأيد 

حصة. 
 22,405 اوحأين  بلعيد  الأيد 

حصة.
اوحأين  العزيز  عبد  الأيد 

22,405 حصة.
اوحأين  فاطمة  الأيد 

11.202,50 حصة.
امل موع : 89.620 حصة.

للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال  أن 
يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :

 14.702,50 اقلوش  زينة  الأيدة 
حصة.

 36.858 اوحأين  حميد  الأيد 
حصة.

 36.859 اوحأين  بلعيد  الأيد  
حصة.

اوحأين  العزيز  عبد  الأيد 
36.858 حصة.

اوحأين  فاطمة  الأيدة 
14.702,50 حصة.

امل موع : 139.980 حصة.
عبد  الأيد  تعيين  على  الـتأكيد 
الوحيد  املأير  أوحأين  العزيز 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 2021 13 يوليو  بالدرالبيضاء بتاريخ 

تحت عدد 786779.
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SOCIETE ZINAMAILLE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 500.000.00
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : SIDI
 MAAROUF, OULED HADDOU

BOUSKOURA CASABLANCA
املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 
بتاريخ 26 ماي 2021 تم اإلتفاق على 

ما يلي :

املالك ل  اوحأين  الأيد علي  أن 
 SOCIETE شركة    في  حصة   2400
 100 بمبلغ   ZINAMAILLE SARL
 9 بتاريخ  توفي  قد  حصة  لكل  درهم 
على  ورثته  حصة  وأن   2021 مارس 

الشكل التالي :
 : اقلوش  زينة  الأيدة  الزوجة 

.8/1
األبناء :

الأيد حميد اوحيأن 8/2.
الأيد بلعيد اوحأين : 8/2.

الأيد عبد العزيز اوحأين : 8/2.
الأيدة فاطمة اوحأين : 8/1.

امل موع : 8/8.
أن 2400 حصة اململوكة للمرحوم 
الورثة  بين  الأيد علي اوحأين توزع 

على الشكل التالي :
الأيدة زينة اقلوش 300 حصة.

 600 اوحأين  حميد  الأيد 
حصة. 

 600 اوحأين  بلعيد  الأيد 
حصة.

 600 العزيز اوحأين  الأيد عبد 
حصة.

 300 اوحأين  فاطمة  الأيد 
حصة.

للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال  أن 
يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :
الأيدة زينة اقلوش 300 حصة.

 1466 اوحأين  حميد  الأيد 
حصة.

 1467 اوحأين  بلعيد  الأيد  
حصة.

الأيد عبد العزيز اوحأين 1467 
حصة.

 300 اوحأين  فاطمة  الأيدة 
حصة.

امل موع : 5000 حصة.
عبد  الأيد  تعيين  على  الـتأكيد 
الوحيد  املأير  أوحأين  العزيز 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدارالبيضاء بتاريخ 14 يوليو 2021 

تحت عدد 786957.
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PETIT HANTAY MAROC
الس ل التجاري رقم 48313 أكادير

 2 بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�شى 

يوليو 2021، تم تأسيس شركة حات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مأؤولية 

حات املواصفات التالية :

 PETIT HANTAY  : التأمية 

MAROC، ش.م.م بشريك وحيد

تهدف   : اإلجتماعي  الهدف 

وحأاب  أو  وحأابها  سواء  الشركة، 

الغير، داخل املغرب أو في اوخارج، إلى 

تحقيق األهداف التالية :

جميع  وإدارة  وملكية  إقتناء 

أو  املالية  واألوراق  الصكوك 

اإلستثمارات.

اإلنعاش العقاري بجميع أشكاله، 

التحيين،  الشراء،  طريق  عن  سواء 

والتجزئة  البيع  التقأيم،  التبادل، 

و ميع املباني سواء كانت حصرية  أو 

قروية، مبنية أو غير مبنية.

العامة واوخاصة  دراسة الشروط 

و ميع  عقاري  مجمع  أي  إلنشاء 

األغراض، تأويق وشراء وبيع وتأجير 

وإدارة أي مبنى وأرض وغيرها.

األرا�شي  جميع  وتهيئة  تطوير 

اوخدمات  عمليات  بحميع  والقيام 

واملأاكن  املباني  لبناء  والتجهيزات 

وإنشاء جميع املرافق حات الصلة.

جميع  الوحدات  أو  باو ملة  بيع 

التي  أو  بناؤها  تم  التي  العمارات 

نهاية  بعد  بناؤها الحقا، سواء  سيتم 

األشغال أو قبل حلك.

جميع  الوحدات  أو  باو ملة  بيع 

التي  أو  بناؤها  تم  التي  العمارات 

نهاية  بعد  بناؤها الحقا، سواء  سيتم 

األشغال أو قبل حلك.

مقاولة، سواء وحأابها أو وحأاب 

الطرقية،  األشغال  جميع  الغير، 

التبليط،  البناء،  املدنية،  الهندسة 

وكذا  النجارة  اوحدادة،  الكهرباء، 

ببناء  املتعلقة  األشغال  جميع 

العمارات.

استيراد وشراء وبيع وتأجير وإنتاج 

واملواد  املواد  جميع  وتمثيل  وتصنيع 

املرتبطة  البناء  عناصر  أو  املكونة 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات 

املذكورة أعاله.

شراء وبيع واستيراد وتأجير جميع 

أنواع املعدات.

الرسوم  جميع  وإدارة  حفظ 

العقارية اململوكة.

تقديم أو تنفيذ دراسات لشركاتها 

و ميع  أخرى  األطراف  أو  التابعة 

التأيير  حيث  من  العامة  املصاوح 

واملالي  واملحاسبي  والقانوني  اإلداري 

واإلقتصادي والتقني.

املقاوالت  جميع  في  املشاركة 

أو  الهدف  نفس  حات  والشركات 

الشركة. تنمية  على  تأاعد  قد  التي 

التجارية،  العمليات  حميع  وعموما، 

املنقولة  الصناعية،  املالية، 

والعقارية املتعلقة بالهدف اإلجتماعي 

بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 

أو التابع لها والتي يمكن أن تأاهم في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.

تجزئة  أكاديرـ   : اإلجتماعي  املقر 
 ،6 رقم   ،272 بقعة  العليا،  فونتي 

الطابق الثالث.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التجاري ما عدا  الس ل  في  تس يلها 

اوحل املأبق أو التمديد.
يتكون   : اإلجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقأم  درهم،   100.000.00 من 

درهم   100.00 فئة  من  سهم   1000

للأهم الواحد.

 BRICE الأيد  تعيين  تم   : التأير 

وحيدا  مأيرا   ،PHILIPPE JOSEPH

غير محدودة  ملدة  للشركة،  تأسأيها 

الشركة  تأيير  سيتم  وبالتالي، 

الأالف  للمأير  الوحيد  باإلمضاء 

الذكر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021 تحت  16 يوليو  بأكادير بتاريخ 

عدد 102289.
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GUASCOR MAROC
الس ل التجاري عدد 4733 أكادير

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 10 ماي 

 GUASCOR 2021، للشركة املأماة

بشريك وحيد،  م.م  MAROC شركة 

درهم،   4.000.000.00 برأسمال 

أكادير  ميناء  بأكادير  مقرها  الكائن 

تقرر ما يلي:

الوحيد  والشريك  املصف  قرر 

املأماة  الشركة  في  واملتمثل  للشركة 

GUASCOR POWER ش.م.

تغيير التأمية التجارية للشركة، 

كالتالي :
تقرر   ،2018 مارس   19 بتاريخ 

تغيير اسم GUASCOR POWER إلى 

ش.م.م   ،SIEMENS ENERGINES

طرف  من  واملمثلة  واحد  بشريك 

 THAYS ZAPAZTERO الأيد 

.LARRIO

الأيد  تعيين  أيضا  تقرر  كما 

خلفا  للشركة  كمصف  حد  عثمان 

للأيد فوزي املهدي، وحلك من تاريخ 

املحضر.

الشركة  تأيير  سيتم  وبالتالي 

البنكية  بالعمليات  يتعلق  ما  كل  في 

عثمان  الأيد  من  املقترن  باإلمضاء 

حد والأيد جالل العأري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021 تحت  24 يونيو  بأكادير بتاريخ 

عدد 100455.
للخالصة والبيان
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MARIMAU شركة
الس ل التجاري رقم 3447 أكادير

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

محضر  قرر   ،2021 يونيو   10  

بمثابة  املنعقدة  العامة  او معية 

للشركة  اإلستثنائي  العام  او مع 

ش.م.م   MARIMAU املأماة 

الكائن  درهم،   160.00.00 براسمال 
شارع   ،13 رقم  بأكادير،  مقرها 

او نرال الكتاني ما يلي :

الرفع من الرأسمال الشركة بمبلغ 

بالتالي من  لينتقل  53.000.00 درهم 

160.000.00 درهم إلى 213.000.00 

حصة   530 بخلق  وحلك  درهم 

إجتماعية جديدة من فئة 100 درهم 
وتحرر  نقدا  كلها  تكتتب  للحصة، 
بالكامل عن طريق املقاصة مع ديون 

أكيدة  ومأتحقة ضد الشركة.
7 و9 من القانون  تغيير الفصلين 

األسا�شي للشركة.

للشركة  األسا�شي  القانون  تعديل 

الذكر  الأالفة  التعديالت  ليالئم 

أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 يوليو   2 بتاريخ  بأكادير 

عدد 100855.
للخالصة والبيان
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ACACIA CLIMATISATION
الس ل التجاري رقم 47881 أكادير

 13 بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�شى 

فبراير 2021، تم تأسيس شركة حات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مأؤولية 

حات املواصفات التالية :

 ACACIA  : التأمية 

بشريك  ش.م.م   ،CLIMATISATION

وحيد

تهدف   : اإلجتماعي  الهدف 

وحأاب  أو  وحأابها  سواء  الشركة، 

الغير، إلى تحقيق األهداف التالية :

في  وكذلك  املباني  داخل  تركيب 

جميع مشاريع البناء، األجهزة التالية :

أنظمة التدفئة )الكهرباء، الغاز أو 

الوقود(.

التبريد  وأبراج  املياه  سخانات 

وامل أات.

وأنابيب  املواد  جميع  تركيب 

التهوية وتكييفالهواء.

خطوط وأنابيب توزيع البخار.

املقاوالت  جميع  في  املشاركة 

التي  أو  الهدف  والشركات حات نفس 

قد تأاعد على تنمية الشركة.

العمليات  جميع  وعموما، 
التجارية، املالية، الصناعية، املنقولة 
والعقارية املتعلقة بالهدف اإلجتماعي 
بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة 
أو التابع لها والتي يمكن أن تأاعد في 

نشاط الشركة وفي تنميتها.
زنقة  أكادير،   : اإلجتماعي  املقر 

الفرابي 80.000 حي الداخلة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التجاري ما عدا  الس ل  في  تس يلها 

اوحل املأبق أو التمديد.
يتكون   : اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقأم  درهم،   100.000.00 من 
درهم   100.00 فئة  من  سهم   1000

للأهم الواحد.
الأيد  تعيين  تم   : التأيير 
مأيرا   ،DOMINIQUE VOLTAT

وحيدا.
غير  ملدة  للشركة،  تأسأيها 
تأيير  سيتم  وبالتالي،  محدودة 

الشركة باإلمضاء الوحيد للمأير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021 تحت  16 يونيو  بأكادير بتاريخ 

عدد 100200.
للخالصة والبيان
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 GARDIENNAGE ENTRETIEN
SERVICES

الس ل التجاري عدد 33857 أكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
او معية  قررت   ،2021 ماي   19
او مع  بمثابة  املنعقدة  العامة 
املأماة  للشركة  اإلستثنائي  العام 
 GARDIENNAGE ENTRETIEN
مأؤولية  حات  شركة   SERVICES
 100.000.00 برأسمال  محدودة، 
دوار  بأكادير،  مقرها  الكائن  درهم، 
متابعة  تغازوت،  دائرة  بيهي،  أيت 
86 من  نشاط الشركة طبقا للفصل 

قانون 13 فبراير 1997.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 يونيو   16 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 100201.
للخالصة والبيان

194 P

PC INVEST شركة
الس ل التجاري عدد 12573 أكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

او معية  قررت   ،2021 ماي   19

املأماة  للشركة  املنعقدة  العامة 

مأؤولية  حات  شركة   PC INVEST

 310.000.00 برأسمال  محدودة، 

دوار  بأكادير،  مقرها  الكائن  درهم، 

متابعة  تغازوت،  دائرة  بيهي،  أيت 

86 من  نشاط الشركة طبقا للفصل 

قانون 13 فبراير 1997.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2021 يونيو   16 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 100202.
للخالصة والبيان

195 P

STE GOJO
SARL AU

تأسيس شركة
في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  إنشاء  تم   2021 يونيو   28

باوخصائص  حات مأؤولية محدودة 

التالية :

.STE GOJO : التأمية
درهم،   100.000.00  : املال  رأس 

مقأمة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

مقر الشركة : شارع سيدي محمد 
 ،42 رقم   3 امل موعة  هللا  عبد  بن 

شقة 1 الرباط.

املطاعم  املؤسأة خدمات  هدف 

وغيرها من خدمات املطاعم.

املأير للشركة ملدة غير محدودة :

اوحامل  موقس،  نبيل  الأيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A710514

 153431 رقم  التجاري  الس ل 

باملحمكة التجارية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   6 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2021، تحت رقم 6545.

196 P



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16274

 SOCIETE FOODY GROUP
MAROC FMG

SARL AU
تأسيس شركة

فاتح  محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  تم  ميأور،   2021 يوليو 

القانون األسا�شي للشركة.
 SOCIETE FOODY  : التأمية 
شركة   GROUP MAROC FGM
خصائصها  محدودة  مأؤولية  حات 

كالتالي :
زنقة   3 رقم   : اإلجتماعي  املقر 

الغزالة حي بئر انزران ميأور.
الرأسمال اإلجمالي : 1.000.000.00 
من  حصة   1000 إلى  مقأمة  درهم 
الشكل  على  وموزعة  100درهم  فئة 

التالي :
ازم  عزالدين  اوحأن  الأيد 

1000 حصة.
الهدف اإلجتماعي : 
التصدير واإلستيراد.

وكالة إشهار.
بائع املواد الغدائية باو ملة.

مدة الشركة : 99 سنة.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية لبوملان بميأور، بتاريخ 16 
يوليو 2021، تحت عدد 284/2021.
التأيير  مهمة  أسندت   : التأيير 
وحلك  ازم  عزالدين  اوحأن  للأيد 

ملدة غير محدودة.
إمضاء

197 P

 STE. ETUDE ET BATIMENT
MAROC PRO EBMP

SARL A AU
نقل مقر الشركة

العام  او مع  ملحضر  تبعا 
بتاريخ بأكادير  املؤرخ   اإلستثنائي 
 15 يونيو 2021 قررت شركة او بي ام 
بي حات رأسمال يأاوي 100.000.00 
درهم ومقرها دوار تمراغت الأاحل 

جماعة اورير أكادير ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل 
التالي: محل تجاري رقم 11 زنقة 322 

د1-293 رياض الأالم أكادير.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2021 يوليو   20 بتاريخ  ألكادير، 

تحت رقم 102372.
198 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N°48RUE MOHAMED EL AMRAOUI

NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99

05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26 KENITRA

ECO-SANTE رشكة
ش.ح.م.م

املقر اإلجتماعي : العمارة F، محل 
رقم 3، إقامة عملية القدس 2، حي 
اوحدائق، شارع محمد اوخامس 

القنيطرة
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
ECO- بشركة  للشركاء  اإلستثنائي 
SANTE ش.ح.م.م املنعقد بالقنيطرة، 
بتاريخ 12 يوليو 2021، وتبعا لعقود 
بيع اوحصص اإلجتماعية التي سبقته 

تقرر ما يلي :
الرحيم  عبد  يوسفي  الأيد  باع 
150 حصة إجتماعية، لفائدة الأيد 

القرفة علي.
الرحيم  عبد  يوسفي  الأيد  باع 
لفائدة  إجتماعية،  حصة   100

الأيدة القرفة أمينة.
الأيد  القديم  املأير  استقالة 
مأير  وتعيين  الرحيم،  عبد  يوسفي 
القرفة  الأيد  شخص  في  جديد 
التعريف  للبطاقة  اوحامل  أنوار، 

.G621591 الوطنية رقم
من  و17   16،7،6 الفصل  تغيير 

النظام األسا�شي.
تحيين النظام األسا�شي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبتدائية  باملحكمة  املحضر 
 ،2021 يوليو   15 بتاريخ  بالقنيطرة، 
الس ل  بملف   3972 عدد  تحت 

التجاري رقم 60839.
199 P

 LABORATOIRES D’ANALYSE
MAHI

SARL AU
إشعار بتشكيل شركة 

 LABORATOIRES D’ANALYSE
MAHI SARL AU

في  مؤرخ  خاص  عقد  بموجب 
شركة  تشكيل  تم   ،2021 ماي   28

خصائصها الرئيأية في اآلتي :
تحويل الشكل القانوني للشخص 
مأؤولية  حات  شركة  إلى  الطبيعي 

محدودة مأاهم وحيد.
 LABORATOIRES : اسم الشركة

.D’ANALYSE MAHI
.SARL AU : الشكل القانوني

غرض الشركة : مختبر علم األحياء 
الطبية والكيمياء اوحيوية.

او والن  شارع   : الرئي�شي  املقر 
بن  أر�شي  الطابق   9 رقم   2 ساملية 

مأيك سباتا الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

1.000.000.00 درهم  رأس املال : 
بقيمة  سهم   10.000 إلى  مقأمة 

100.00 درهم لكل منها كالتالي :
الأيد ماحي زهير 1.000.000.00 

درهم.
اإلدارة أو التنظيم : ماحي زهير.

الأنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديأمبر.

اإليداع  يتم    : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  القانوني 

بالدارالبيضاء، برقم 784389.
 200 P

PARA CUNA
SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
الرأسمال قدره : 100.000.00 درهم
مقرها : زنقة واد درعة حي الصفاء 

رقم 18 القرية سال
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
 16 يونيو 2021 املس ل بأال بتاريخ 
قوانين  وضع  تم   2021 يونيو   16

الشركة حات املميزات التالية :

.PARA CUNA SARL : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة.
املقر الرئي�شي : زنقة واد درعة حي 

الصفاء رقم 18 القرية سال.

الهدف االجتماعي :

بارافارما�شي.

الرأسمال : حدد رأسمال  الشركة 

إلى  مقأمة  درهم   100.000.00 في 

100.00 درهم  1000 حصة من فئة 

للحصة موزعة على الشكل التالي :

الأيد يحيى لهطيل 500 حصة .

الأيد عبد اوحفيظ ارعمان 500 

حصة.

التأيير : تأير الشركة من طرف 

عبد  والأيد  لهطيل  يحيى  الأيد 

اوحفيظ ارعمان ملدة غير محدودة.

في  التجاري  بالس ل  التقييد  تم 

رقم  تحت  بأال  اإلبتدائية  املحكمة 

.34097

201 P

CORPORATE TELECOM
S.A.R.L

شركة حات مأؤولية محدودة 
رأسمالها اإلجتماعي : 2.500.000  

درهم

املقر اإلجتماعي :93، شارع املأيرة 

اوخضراء البيضاء

س.ت : 116619 البيضاء

حل مأبق وتعيين املصفي
العام  او مع  ملداولة  تبعا 

 ،2021 يونيو   15 بتاريخ  اإلستثنائي 

الشركاء قرروا اوحل املأبق للشركة.

عين  إليه  املشار  العام  او مع 

الواسعة  الصالحيات  مع  كمصفي 

للقيام بعمليات التصفية.

الأيد رضوان هدهودي، اوحامل 

 ،BH301759 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الفرح  تجزئة  بالدارالبيضاء  الأاكن 
رقم 102 سيدي معروف.

مقر التصفية حدد بالدارالبيضاء 

93 شارع املأيرة اوخضراء.
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بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  
يوليو   20 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2021 تحت الرقم 787767.
للخالصة والبيان

املصفي

202 P

DOMOLUX
S.A.R.L

شركة حات مأؤولية محدودة 
رأسمالها اإلجتماعي : 1.000.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي :67 زنقة عزيز بالل 
الطابق 2 شقة رقم 4 املعاريف 

البيضاء
س.ت : 109937 البيضاء
بيع حصص إجتماعية

تعديل القانون األسا�شي للشركة
منجزة  عرفية  لعقود  تبعا 

بالدارالبيضاء بتاريخ 27 ماي 2021:
ببيع  قامت   3G INVEST شركة 
للأيد  إجتماعية  حصة   2.500

محمد العشاق.
بيع  قامت   AMANSIS شركة 
للأيد  إجتماعية  حصة   2.500

محمد العشاق.
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 
 ،2021 يونيو   22 بتاريخ  اإلستثنائي 
املأؤولية  حات  الشركة  شركاء 
رأسمالها  دومولوكس  املحدودة 
درهم   1.000.000.00 اإلجتماعي 

قرروا ما يلي :
واملصادقة  املوافقة،  املالحظة، 

على بيع اوحصص اإلجتماعية.
او ديدة  القأمة  مالحظة 

للرأسمال االجتماعي.
قانون  من  و7   6 الفصول  تغيير 
باملقدمات  املتعلقين  الشركة 
حصص  اإلجتماعي  والرأسمال 

إجتماعية.
للشركة  األسا�شي  القانون  تعديل 

وتبني نص جديد.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  
يوليو   20 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2021 تحت الرقم 787796.
للخالصة والبيان

املأير

203 P

STE EDIFIENS
شركة محدودة املأؤولية حات 

شريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 73 س إقامة 
أمينة محل 1 املغرب العربي 

القنيطرة
على إثر او مع العام الغير العادي 
قرر   2021 يونيو   30 بتاريخ  املنعقد 
املنعقد  العادي  الغير  العام  او مع 
بتاريخ 30 يونيو 2021، قرر الشريك 
 STE. EDIFIENS لشركة  الوحيد 
حات  املأؤولية  محدودة  شركة 
 100.000.00 رأسمالها  وحيد  شريك 
درهم مقرها اإلجتماعي 73 س إقامة 
أمينة محل 1 املغرب العربي القنيطرة 

ما يلي :
انحالل مأبق للشركة.

محمد  الدويبي  الأيد  تعيين 
إعطائه  مع  للشركة  مصفي 

الصالحيات املطلقة.
س   73 ب  التصفية  مقر  تحديد 
العربي  املغرب   1 محل  أمينة  إقامة 

القنيطرة.
باملحكمة     : القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة،  االبتدائية 

يوليو 2021 تحت الرقم 86621.
204 P

MEHDFOOD
 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 1.000.000.00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : 6, RUE MICHEL

ANGE 20100 CASABLANCA
RC : 419317

IF : 31868153
TP : 3500978

إضافة العالمات التجارية إلى إسم 
الشركة

العام  او مع  قرارات  بموجب 
13 يوليو  بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

2020 قرر شركاء الشركة ما يلي :

إسم  إلى  التجارية  العالمة  إضافة 

الشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحكمة     : القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

يوليو 2021 تحت الرقم 787792.

205 P

 AFRICA FOOD

DEVELOPMENT
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2021 7 يوليو  بالدارالبيضاء بتاريخ  

باملواصفات  شركة  تأسيس  تم 

التالية:

 AFRICA FOOD  : التأمية 

.DEVELOPMENT
سبتة  زنقة   7  : اإلجتماعي  املقر 

إقامة رامي الطابق الثاني مكتب رقم  

8 الدارالبيضاء.

الهدف اإلجتماعي :

املنتجات  وتأويق  تصنيع 

وفي  املغرب  في  الزراعية  العذائية 

اوخارج.

األغذية  إنتاج  وحدات  تشغيل 

الزراعية الصناعية.

واملنقولة  املالية  األصول  إدارة 

والعقارية.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

واملالية  والتجارية  الصناعية 

تتعلق  قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

تأهل  قد  التي  أو  أعاله  املذكورة 

تطبيقها أو تطويرها.

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املأؤولية املحدودة.

الرأسمال : 100000 درهم.

الأنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديأمبر.

املدة : 99 سنة.

 AFRICA GROWTH  : اوحصص 

 CAPITAL PARTNERS 45.000.00

درهم.

 ONYX FOR INDUSTRY

 & TRADE DEVELOPMENT

45.000.00 درهم.

ياميل  الواحد  عبد  الأيد 

10.000.00 درهم.
اكركون  بدر  الأيد   : التأيير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
مازوال  ب  والأاكن   JB276613 رقم 
املنزه   24 شقة   169 رقم   1 زنقة 

سعادة حي اوحأني بالدارالبيضاء.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالدارالبيضاء.

الس ل التجاري : 511221 بتاريخ 

19 يوليو 2021.

206 P

MAGISTIC COFFE CORNER
SAR LAU

تأسيس شركة محدودة املأؤولية 
حات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  قد   ،2021 ماي   17 يوم  بأال، 

ملأؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية :

 MAGISTIC COFFE  : التأمية 

.CORNER SARL AU
رأسمال الشركة : 100000 درهم 

 100 بثمن  1000 حصة  على  مقأم 

درهم للحصة.

 26 رقم  محل   : اإلجتماعي  املقر 

شارع مديونة، بطانة سال.

الهدف اإلجتماعي : 

مطعم ومقهى.

خدمات متنقلة .

مخبوزات.

من  ابتداء  سنة   99: املدة 

التأسيس النهائي.

الأيد  الشركة  يأير   : التأيير 

بزنقة غرباوة  القاطن  حمريت حأن 
لبطاقة  23 بطانة سال واوحامل  رقم 

 AB340465 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.
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اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 12 يوم  بأال  اإلبتدائية  باملحكمة 

يوليو 2021 تحت رقم 37056.

 : التجاري  الس ل  في  االندراج 

التجاري  بالس ل  الشركة  س لت 

بأال تحت رقم 34107.
لإلشارة والتأيير 

املأير : الأييد حمريت حأن

207 P

مزار أوديت واستشارت

شركة حات املأؤولية املحدودة

رأسمالها : 6441500 درهم

مقرها اإلجتماعي : 101، شارع عبد املومن 

الدارالبيضاء

 PNEUMATIQUES

MAINTENANCE SERVICES

SARL

إعالن عن عدم  اوحل املأبق 
للشركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

اإلستثنائي بتاريخ 03 يونيو 2021 قرر 

 PNEUMATIQUES شركة  شركاء 

MAINTENANCE SERVICES شركة 

رأسمالها   املحدودة  املأؤولية  حات 

اإلجتماعي  مقرها  درهم   150.000

الصناعي جرف  امل مع   ،5 باو ديدة 

األصفر موالي عبد هللا ما يلي :

معاينة ضياع أكثر من ثالثة أرباع 

الرأسمال اإلجتماعي للشركة.

عدم اوحل املأبق للشركة.

أجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.

: لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

ملدينة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

او ديدة بتاريخ 15 يوليو 2021 تحت 

رقم 26752.
بمقت�شى مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارت

208 P

IMPERO
شركة محدودة املأؤولية

رأسمالها : 10.000.000 درهم
مقرها اإلجتماعي : 3 كوديات ملوك 
دوار ملناصرة لواللدة مرآب 1 تمارة

حل الشركة
بمقت�شى محضر عرفي بتاريخ 15 

مارس 2021  تقرر ما يلي :
حل الشركة IMPERO إبتداء من 

15 مارس 2021.
يوسف   همو  ايت  الأيد  تعيين 
مقر  وتخصيص  للشركة  كمصفي 
دوار  ملوك  كوديات   3 الشركة 
املناصرة لواللدة مرآب 1 تمارة كمقر 

للتصفية.
بكتابة   : القانوني   اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يوليو   8 بتاريخ  بتمارة 
التجاري  الس ل  ورقم   6102 عدد 

.123337
للخالصة والتذكير 

التأيير 

209 P

TSMA
SARL

شركة محدودة املأؤولية حات 
شريك 

رأسمالها : 10000.00درهم
حي الكفاح رقم 24 زنقة جرف امللح 

سال القرية
تصفية الشركة

مس ل  عرفي  محضر  بمقت�شى 
بالرباط بتاريخ 10 مارس 2021 تقرر 

ما يلي :
.TSMA تصفية الشركة

الأيد  الشركة  مصفي  تبرئة 
امشيش ابراهيم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأال  اإلبتدئية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2021 يونيو   28 بتاريخ 
36979ورقم الس ل التجاري 9055.

للخالصة والتذكير

التأيير

210 P

MTD IGHIR MOHAMED
شركة محدودة املأؤولية

رأسمالها : 100000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 90 زنقة بني 

عروس حي الوحدة القرية سال

تصفية الشركة
مس ل  عرفي  محضر  بمقت�شى 

بالرباط بتاريخ 15 مارس 2021 تقرر 

ما يلي :

 MTD IGHIR الشركة  تصفية 

.MOHAMED

تبرئة مصفي الشركة الأيد اغير 

محمد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 يونيو   28 بتاريخ 
التجاري  الس ل  ورقم   36980

.10129
للخالصة والتذكير

التأيير

211 P

 STE ATLAS DE

 PROTECTION DES

PLANTES
SARL

رأس مال الشركة : 100.000.00 

درهم

حي تبكاللين رقم 84 زنقة 2 أزرو

للشركة  العادي  العام  او مع  إن 

 ATLAS DE PROTECTION املأماة 

واملنعقد   DES PLANTES S.A.R.L

بتاريخ 15 يونيو 2021 تقرر ما يلي :

طرف  من  حصة   750 تفويت 

قندو�شي  الرحمان  عبد  الأيد 

كدي  يونس  والأيد  حصة(   250(

عكي  خالد  والأيد  )250حصة( 

أيوب  الأيد  لفائدة  حصة(   250(

والأيدة  حصة(   900( جغيريد 

فاطمة الزهراء كاندري )100 حصة( 

اوحصص  تصبح  التفويت  لهذا  تبعا 

اإلجتماعية املكونة لرأسمال الشركة 

مقأمة على الشكل اآلتي :

 X الأيد أيوب جغيريد 900حصة

100 درهم  90.000 درهم.

كاندري  الزهراء  فاطمة  الأيدة 

 10.000.00 درهم   X100100 حصة

درهم.

 X 100 حصة   1000  : امل موع 

درهم  100.000.00 درهم.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بأزرو  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوليو   13 بتاريخ   255 عدد   تحت 

.2021

212 P

VOLTA AMENAGEMENT 
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد   ،2021 يونيو   21 بتاريخ  بالرباط 

املأؤولية  حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 VOLTA  : التأمية 

.AMENAGEMENT SARL AU

الهدف اإلجتماعي : 

أعمال البناء والكهرباء.

أعمال مختلفة.

رأسمال الشركة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 بنعمر  الأالم  عبد  الأيد 

سهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

الس ل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة ما عدا الأنة 

األولى تبتدئ من تايخ التس يل.

علي  سيدي  اكلمان  شارع   : املقر 

أكدال   3 الطابق   22 شقة   47 مبنى 

الرباط.

املأير الأيد عبد الأالم بنعمر.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153707

213 P
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STE. A.2.M SALAMA
 SARL
التأسيس

العرفي  العقد  شروط  حأب 
تأسيس  تم   ،2020 أكتوبر   7 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 
املميزات  حأب  وحلك  املأؤولية 

التالية:
 STE. A.2.M SALAMA : التأمية

. SARL
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املأؤولية.
امل اعرة  تجزئة   : املقر اإلجتماعي 
قطاع 1 رقم 33 جرف امللحة سيدي 

قاسم.
الغرض والغاية :

مقهى.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تس يل الشركة في الس ل التجاري.

 100.000  : اوخاص  املال  رأس 
حصة   1000 على  مقأمة  درهم 
لكل  درهم   100 فئة  من  إجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.
الأيد عبد الرحمان سلم اوحامل 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

G24689 800 حصة.
الأيد محمد املهدي سلم اوحامل 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ24470 200 حصة.
من  ابتداء   : اإلجتماعية  الأنة 
فاتح يناير إلى 31 ديأمبر من كل سنة.
املهدي  محمد  الأيد   : املديرية 

سلم ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
أبريل   7 بتاريخ  بلقصيري  اإلبتدائية 

2021 رقم الس ل التجاري 663.
214 P

LABOVOLTA
SARL

شركة محدوة املأؤولية
رأسمالها : 100.000.00 درهم

العنوان : 67، حي العيون الطابق 
الثالث رقم 5 املحمدية
نقل املقر اإلجتماعي

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2021 يونيو   21 تاريخ  في  باملحمدية 

إلى للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل  تم 

تومرت  ابن  زنقة   1 التالي  العنوان   
الطابق الثالث رقم 4 عمارة صغروني 

املحمدية.
للقانون   4 البند  تعديل  تم 

األسا�شي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
باملحمدية يوم 12 يوليو 2021 تحت 

رقم 1718.
215 P

NIAMI CALL
SARL AU

شركة محدودة املأؤولية
للشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
العنوان : ملتقى شارع  اوحاج حدو 
اوحأن 2 إقامة اوباها الطابق 3 

رقم 5 املحمدية
نقل املقر اإلجتماعي

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2021 ماي   31 تاريخ  في  باملحمدية 
للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل  تم 
شارع  ملتقى  التالي  العنوان  إلى 
بارك  مجمع  كمال  إقامة  الزرقطوني 
 27 رقم  مكتب   A عمارة   5 الطابق  ا 

املحمدية.
للقانون   4 البند  تعديل  تم 

األسا�شي للشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2021 يوليو   5 يوم  باملحمدية 

رقم 1555.
216 P

STE. NETWORIA
SARL

برأسمال : 100000.00 درهم
رقم 6 مكرر، الطابق الأفلي، بلوك 

د شارع 21 غشت خريبكة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
سنت   2021 يونيو   20 في  بخريبكة 
حات  لشركة  األساسية  القوانين 
املميزات  لها  محدودة  مأؤولية 

التالية :

 STE. NETWORIA  : التأمية 
SARL ش.ح.م.م.

املوضوع :
تطوير تقنيات الويب والهاتف.

 DEVELOPPEMENT DES
APPLICATIONS WEB ET MOBILE
املقر اإلجتماعي : رقم 1016 شارع 

محمد الأادس خريبكة.
الشركة  صالحية  مدة   : املدة 
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 في  حددت 
في  إال  التجاري  الس ل  في  تس يلها 
في  أو  ألوانه  الأابق  اإلنحالل  حالة 

حالة التمديد.
 : اإلجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  100000.00 درهم موزعة 
للحصة  100درهم  فئة  من  حصة 

واملنأوبة كالتالي إلى : 
الأيد أشرف عبا�شي 270 حصة.

 270 مويكينة  محمد  الأيد 
حصة.

الأيد الهواري زكرياء 260 حصة.
الأيدة دكيري مينة 200 حصة.

أشرف  الأيد  عين   : التأيير 
مويكينة  محمد  والأيد  عبا�شي 
مأيران للشركة ملدة خمس سنوات.
كتابة  لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بخريبكة 
بتاريخ 9 يوليو 2021 تحت رقم 353 

وبالس ل التجاري تحت رقم 7183.
217 P

OUM DISTRIBUTION
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رأسمال الشركة: 100.000 درهم

عنوان مقرها اإلجتماعي : 
 QUARTIER INDUSTRIEL

 OULAD OGBA N°1 TEMARA
12000 TEMARA

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
رقم التقييد بالس ل التجاري 

133823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   ،2021 يونيو   17
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية :

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

 OUM  : الشركة  تأمية 

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز :

غير  املشروبات  وتوزيع  وبيع  شراء 

الكحولية.

 : اإلجتماعي  املقر  عنوان 

 QUARTIER INDUSTRIEL

 OULAD OGBA N°1 TEMARA

.12000 TEMARA

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

1.000حصة  من  مكون  درهم 

للأيدة  للحصة  100درهم  بقيمة 

.OUMAIMA TRAITER

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

 31 إلى  يناير  فاتح  من   : الشركة 

ديأمبر .

الأيدة  طرف  من   : التأيير 

عنوانها   OUMAIMA TRAITER

 LOULALDA OULD ALYANE

TEMARA 12020 ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 157.

218 P

STE. GREENLYTICAL
SARL AU

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حأب 

تأسيس  تم   2021 8يونيو  بتاريخ  

محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 

وحلك  وحيد  لشريك  املأؤولية 

حأب املميزات التالية :

STE. GREENLYTICAL : التأمية

.SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املأؤولية لشريك وحيد.

امل اعرة  تجزئة   : املقر اإلجتماعي 
جرف   3 الطابق   59 رقم   7 قطاع 

امللحة.
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الغرض والغاية : مختبر التحاليل 

للزيوت  الكيميائية  الفيزيائية 

ألساسية.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يل الشركة في الس ل التجاري.

 100.000  : اوخاص  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقأمة  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  إجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

اوحاملة  حبالق  زكية  الأيدة 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ31328 1000 حصة.

من  ابتداء   : اإلجتماعية  الأنة 

فاتح ينابر إلى 31 ديأمبر من كل سنة.

حبالق  زكية  الأيدة   : املديرية 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحاملة 

عدد GJ31328 ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

24 يونيو  اإلبتدائية بلقصيري بتاريخ 

2021 رقم الس ل التجاري 655.

219 P

 STE. GROUPE SCOLAIRE

PRIVE DOHALFA
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حأب 

تأسيس  تم   ،2020 يونيو   11 بناريخ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 

املميزات  حأب  وحلك  املأؤولية 

التالية:

 STE. GROUPE  : التأمية 

 SCOLAIRE PRIVES DOHALFA

. SARL

الشكل القانوني :  شركة محدودة 

املأؤولية.

زيتونة  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 

املركز عين دفالي حدكورت.

 الغرض والغاية :

مدرسة التعليم اوخصو�شي.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يل الشركة في الس ل التجاري.

 100.000  : اوخاص  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقأمة  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  إجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.
بوشرى  البصراوي  الأيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحاملة 

عدد C969501 500 حصة.

اوحاملة  عائشة  قربوع  الأيدة 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

Z144463 250 حصة.

اوحامل  ادريس  قربوع  الأيد 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

Z165782 250 حصة.

من  ابتداء   : اإلجتماعية  الأنة 

فاتح ينابر إلى 31 ديأمبر من كل سنة.
البصراوي  الأيدة   : املديرية 

ملدة  عائشة  قربوع  والأيدة  بوشرى 

غير محدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ قاسم  بأيدي   اإلبتدائية 
 7 يوليو 2021 رقم الس ل التجاري 

.659

220 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
 SIEGE : N°28 RUE 10 V.N SIDI

KACEM

اعالن عن التصفية النهائية لشركة
لشركة  العام  او مع  اثر  على 

 STE GROUPE SCOLAIRE

 ROBERT JUNIOR POUR

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

AU، شركة حات مأؤولية محدودة، 
بدر   22 رقم   : مقرها  فردية،  شركة 

 2021 يوليو   7 بتاريخ  قاسم  سيدي 

تقرر ما يلي :

من  طالبي  نورة  الأيدة  استقالة 

مهمة التأيير.

 : لشركة  النهائية  التصفية 

 STE GROUPE SCOLAIRE

 ROBERT JUNIOR POUR

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

.AU

تعيين الأيد حأن بعود كمصفي 
للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ قاسم  بأيدي   االبتدائية 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   8

.365/27331
221 P

STE RENT CAR ZEAMARI
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 236 تجزئة 

النخيل 1 احداف ازرو
تاسيس شركة محدودة املأؤولية

 حات الشريك الوحيد
تم وضع القانون االسا�شي لشركة 
الشريك  حات  املأؤولية  محدودة 

الوحيد.
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
اوخاصيات  حات   ،2021 مارس   26

التالية :
 STE RENT CAR  : التأمية 
مأؤولية  حات  شركة   ،  ZEAMARI

محدودة حات الشريك الوحيد.
بدون  الأيارات  كراء   : الهدف 

سائق.
املقر االجتماعي : رقم 236 تجزئة 

النخيل 1 احداف ازرو.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
 100.000  : االجتماعي  الراسمال 
من  حصة   1000 الى  مقأمة  درهم 
الواحدة،  للحصة  درهم   100 قيمة 

على الشكل التالي :
الزعماري عادل ... 1000 حصة.

امل موع .... 1000 حصة.
القانون  بمقت�شى  عين   : التأيير 
غير  ملدة  مأير  للشركة  االسا�شي 
عادل  الزعماري  الأيد  محدودة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 

.DA64281
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بازرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   20 بتاريخ 

الس ل التجاري 1585.
222 P

STE AUDECIBEL
SARL

شركة حات مأؤولية محدودة
س ل التجاري رقم : 124213 

الرباط
فتح ملحقة بمدينة الدارالبيضاء

س ل تجاري رقم 510445
انعقد   ،2021 يونيو   8 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغير  العام  او مع 
حات  شركة   ،AUDECIBEL SARL
راسمالها  محدودة،  مأؤولية 
االجتماعي  مقرها  درهما،   400.000
شقة   1 الطابق  زيز  واد  زنقة   88
تمت  حيث  الرباط،  اكدال   ،5 رقم 

املصادقة على ما يلي :
قرار ملحقة بمدينة الدارالبيضاء 
 8 132، شارع اوحأن الثاني الطابق 

الشقة رقم 27.
مغربي  نادي،  عمر  الأيد  تعيين 
او نأية، اوحامل للبطاقة التعريف 
مديرا   ،X232302 رقم  الوطنية 

مللحقة الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  التجاري   للس ل  الضبط 
بتاريخ بالدارالبيضاءن   التجارية 

 12 يوليو 2021، تحت رقم 786481. 
223 P

 STE A&MM CONCEPT
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة
بشريك وحيد

الس ل التجاري رقم : 153657 
تاسيس شركة

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 ،2021 يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط 
مأؤولية   حات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باوخصيات التالية :
 STE A&MM  : التأمية 

.CONCEPT SARL AU
االملنيوم  نجارة   : املوضوع 

واملعادن.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يلها بالس ل التجاري.
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 8 رقم  الشقة   30 اقامة   : املقر 
حأان  لوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.
 .. محمد  دردور  الأيد   : الشركاء 

200 حصة.
راسمال : محدد في 20.000 درهم.
التأيير : الأيد اوخن�شي مجيد.

بالس ل  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   19 بتاريخ 

.6790
224 P

 STE  BENDAHHANE
HOLDING

SARL
شركة حات مأؤولية محدودة

الس ل التجاري رقم : 153651 
الرباط

 تاسيس شركة
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 ،2021 يونيو   26 بتاريخ  بالرباط 
مأؤولية   حات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة  باوخصيات التالية :
 STE BENDAHHANE  : التأمية 

.HOLDING SARL
البناء  أعمال  مقاول   : املوضوع 

واشغال مختلفة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تس يلها بالس ل التجاري.
 8 رقم  الشقة   30 اقامة   : املقر 
حأان  لوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.
الشركاء : الأيد سمير بندحان .. 

750 حصة.
 250 العمارتي  خديجة  الأيدة 

حصة.
 100.000 في  محدد   : راسمال 

درهم.
التأيير : الأيد سمير بندحان.

بالس ل  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  التجاري 
رقم  تحت   ،2021 يوليو   19 بتاريخ 

.6786
225 P

مكتب امودح  للحأابات و الدراسات او بائية 

و القانونية

ARNOSS CUISINE
انشاء شركة محدودة  املأؤولية 
في محل 69،عمارة17، مجموعة 3، 

بأاتين الولفة ، الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 ،2021 ابريل   14 في  البيضاء، مؤرخ  

لشركة  أسا�شي  نظام  تحرير  تم 

محدودة املأؤولية خاصياتها كالتالي:

   ARNOSS CUISINE    : التأمية 

ش.م.م. 

الغرض )مختصر(

الشركة حددت هدفها االجتماعي 

في:

- تصنيع وتركيب املطابخ اوحديثة.

- ديكور املطبخ والديكور الداخلي،

-  مبيعات األجهزة املنزلية.

والدراسات  والهندسة  النجارة   -

والتحليالت  املراقبة  وأنشطة  الفنية 

التشييد  بقطاعات  املتعلقة  الفنية 

والبناء والعقارات.

املنزلية وتأويقها  األجهزة  تجارة   -

والتشغيل التجريبي وتمثيل أي منتج 

أو خدمة ؛

العقود  جميع  عن  التنقيب   -

والدولية  والوطنية  واوخاصة  العامة 

وتقديمها والتعاقد معها من الباطن ؛

في  املهن  و ميع  العام  املقاول   -

مجال البناء واألشغال العامة.

واملشورة  واإلدارة  اوخبرة   -

البناء  مجاالت  في  واملأاعدة 

واألشغال العامة والعقارات.

البناء  وتنأيق  وتوجيه  جدولة   -

واألشغال واملشاريع العامة والعقارية.

والعلمية  املتخصصة  األنشطة   -

والتقنية األخرى ؛

واألنشطة  اإلدارية  االستشارات   -

القانونية.

)التطوير  العقارية  األنشطة   -

 ، العقارات  تجار  أنشطة   ، العقاري 

تأجير وتشغيل العقارات اململوكة أو 

املؤجرة ، األنشطة العقارية نيابة عن 

أطراف ثالثة( ؛

وأعمال   ،BTP البناء  أعمال   -

والكهرباء،  )الأباكة،  الفنية  القطع 

وتكييف  املعلومات،  وتكنولوجيا 

وأعمال  حلك(،  إلى  وما  الهواء، 

والنجارة،  )الطالءات،  التشطيب 

واألملنيوم،  واملطابخ،  والدهانات، 

واملعدات   ،PVC اوحديد  وأعمال 

واألعمال املتنوعة( ؛

وتجارة  وتصدير  استيراد   -

املنتجات  وبيع جميع  وتصنيع وشراء 

واوخدمات.

والتشغيل  والشراء  االستيراد   -

بشكل  الدولية  والتجارة  والتوزيع 

عام و ميع أنواع املواد اوخام واملواد 

النهائية  واملنتجات  االستهالكية 

جميع  وكذلك   ، املصنعة  ونصف 

املعدات واألدوات املثيرة لالهتمام ؛

- جميع عمليات الدراسة والتمثيل 

والشحن  والأمأرة  والوساطة 

والعموالت املتعلقة باملناطق املحددة 

أعاله.

أو  حصة  على  االستحواح   -

في  األشكال  من  شكل  بأي  مصلحة 

التجارية  األعمال  أو  الشركات  جميع 

التجارية  األعمال  أو  املؤسأات  أو 

حات األغراض املماثلة أو التكميلية أو 

حات الصلة ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

واملنقولة والعقارية املتعلقة ، بشكل 

مباشر أو غير مباشر ، كلًيا أو جزئًيا ، 

التي  أو  أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 

من املحتمل أن تعزز تطوير الشركة.

69، عمارة  املقر االجتماعي: محل 

الولفة،  بأاتين   ،3 مجموعة   ،17

الدار البيضاء

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التس يل في الس ل التجاري.

في  حدد  االجتماعي:  الرأسمال 

 1000 على  مجزأة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة، 

الواحدة، اسندت كما يلي:.

- الأيد   عبد هللا  او عبد الرحمان

- الأيدة هاجر امين.

 التأيير:  أسند التأيير للأادة: 
- الأيد   عبد هللا  او عبد الرحمان

- الأيدة هاجر امين
الأنة االجتماعية : من  فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء.
قصد النشر و اإلعالن

226 P

STE SOTCOB
RC N° : 9639

 SIEGE SOCIAL : LOT 53 ZONE
INDUSTRIELLE LAAYAYDA SALE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
العام  او مع  تلقى   ،2018 يناير   11
االستثنائي خبر وفاة الشريك املأمى 
بلكبير،  خليل  محمد  حياته  قيد 
أن  وحيث   ،2017 يونيو   18 بتاريخ 
حصة   56.000 يملك  كان  املتوفى 
تقرر  فقد  راسمال،  من  اجتماعية 
املرحوم  ورثة  الى  ملكيتها  انتقال 
بتاريخ  املؤرخ  االراثة  عقد  بمقت�شى 

24 يونيو 2017.
االستثنائي  العام  او مع  قرر 
بلكبير،  منصف  الأيد  استمرار 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
رقم A575965، ملنصب مأير وحيد 

للشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بأال بتاريخ 5 نونبر 2019، 

تحت رقم 839.
227 P

 STE RADIOLOGIE AL
 MADINA PANORAMIQUE

»RAP«
شركة حات مأؤولية محدودة
راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية زنقة 
محمد باهي وزنقة مونصار بالمي 

الدارالبيضاء
الس ل التجاري رقم : 476419

تغيير تأمية الشركة
 ونقل مقر الشركة
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غير  او ماعي  القرار  بموجب 

أبريل   20 بتاريخ  للشركاء  العادي 

2021، تقرر ما يلي :

لتصبح  الشركة  تأمية  تغيير 

 RADIOLOGIE ET IMAGERIE

.MEDICALE IBN NAFIS

نقل مقر الشركة الى : الدارالبيضاء 

532 شارع بانوراميك.

للنظام  التالزمي  التعديل 

االسا�شي.

النظام  من   15.1 الفصل  تعديل 

اسا�شي  نظام  واعتماد  االسا�شي 

جديد.

تم القيام بااليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

للدارالبيضاء بتاريخ 19 يوليو 2021، 

تحت رقم 787519.
عن املأتخلص والبيانات

228 P

STE CTD RONAK
SARL AU

شركة حات املأؤولية املحدودة

برأسمال : 100.000

حي الأالم سكتور 11 عمارة إقامة 

C، الشقة 306 سال

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�شى 

2021، املس ل  2 يونيو  بأال بتاريخ 

يونيو   15 بتاريخ   24646 رقم  تحت 

اوخصائص  تحمل  والتي  بأال   2021

التالية :

 STE CTD RONAK  : التأمية 

.SARL AU

أعمال   : االجتماعي  الهدف 

متعددة وأشغال البناء.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

الس ل التجاري.

الأالم  حي   : االجتماعي  املقر 

الشقة   ،C إقامة  عمارة   11 سكتور 

306 سال.

املأير : اوخلفية التاجر.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
رقم  بأال  اإلبتدائية  باملحكمة 

RC34091 بتاريخ 8 يوليو 2021.
229 P

 PHARMACIE ALMACHATIL
MEDICAL

شركة محدودة املأؤولية
 حات شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 B2 قطاع  E2369 : مقرها االجتماعي

سيدي الطيبي القنيطرة

تأسيس الشركة
س ل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 3 يونيو 2021 حرر 
محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 
تحمل  وحيد  شريك  حات  املأؤولية 

املواصفات التالية :
 PHARMACIE  : التأمية 

ALMACHATIL MEDICAL
الهدف : هدف الشركة : صيدلية.
قطاع   E2369  : االجتماعي  املقر 

B2 سيدي الطيبي - القنيطرة.
املدة : تأعة وتأعون سنة )99).
رأس  حدد   : اإلجتماعي  املال  رأس 
املال في مبلغ 100.000 درهم مقأمة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 على 
للشريك  الواحدة مخصصة  للحصة 

الوحيد.
الأيد الزراوي ادم 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : االدارة 
مزداد  ادم،  الزراوي  الأيد  املأير 
حامل  مغربي،   1990 يوليو   30 في 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G900808
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر.
إلنشاء   5% تقتطع   : األرباح 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حأب قرار الشريك الوحيد.
اوحصص  تأديد  تم   : اوحصص 
درهم   100.000 قدره  بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بالقنيطرة بتاريخ 26 يوليو 2021 وتم 

التجاري   بالس ل  الشركة  تس يل 

تحت رقم 61675.

230 P

HNINI AL MESKINI شركة
SARL AU

بتشكيل شركة
في  مؤرخ  خاص  عقد  بموجب 

شركة  تشكيل  تم   ،2021 فبراير   4

تتمثل خصائصها الرئيأية في اآلتي :

 HNINI AL  : الشركة  اسم 

MESKINI

.SARL AU : الشكل القانوني

غرض الشركة : منعش عقاري.

املقر الرئي�شي : 61 شارع لالياقوت 

زاوية مصطفى املعاني رقم 39 الطابق 

1 مركز رياض الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم،   100.000  : املال  رأس 

 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقأم 

درهم لكل منها كالتالي : الأيد سعيد 

او مري 100.000 درهم.

اإلدارة أو التنظيم : الأيد سعيد 

او مري.

الأنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديأمبر.

اإليداع  يتم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاءبرقم 786242.

231 P

STE RABAT FACTORY
SARL

تكوين شركة محدودة املأؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2021 ماي   18 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املأؤولية حات املميزات التالية :

الهدف :

التأيير التجاري ؛

انشاء املواقع االلكترونية ؛

وكاميرات  الشبكات  تركيب 

املراقبة.

املقر : شارع موالي احمد الوكيلي 

شقة 8 عمارة 30 حأان الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

ملدة  الشركة  تدار   : التأيير 

الأيدة   : طرف  من  محدودة  غير 

العرو�شي حبيبة.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الس ل  رقم   2021 يوليو   23 بتاريخ 

التجاري 153113.

232 P

STE LRE TRUST
SARL AU

تكوين شركة محدودة املأؤولية 
حات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2021 ماي   28 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األساسية  القوانين 

املأؤولية حات الشريك الوحيد حات  

املميزات التالية :

الهدف :

ااالستشارات اإلدارية ؛

اوخدمات.

 32 س  بلوك   21 قطاع   : املقر 

الرياض  حي   40 رقم  البأتان  شارع 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التأيير 

محدودة من طرف : الأيد البوعناني 

موالي عبد اوحفيظ.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الس ل  رقم   2021 يوليو   17 بتاريخ 

التجاري 152855.

233 P
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AR FACTORY
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 4.300.000 درهم
مقرها االجتماعي : كلم 3 الحي 

الصناعي عين عتيق
الس ل التجاري رقم 72409 الرباط
1 - بمقت�شى او معية العام الغير 
 30 بتاريخ  املنعقد  للشركاء  عادية 

يونيو 2021 تم تقرير ما يلي :
تأكيد الأيد خليد كوحيلة، املقيم 
بتمارة، رقم 117 شارع طارق ابن زياد 
اوحامل  املأتقبل،  النصر  تجزئة 
 AB115319 رقم  الوطنية  للبطاقة 
وستنتهي  للشركة،  كمأير  مهامه  في 
واليته خالل اجتماع او معية العامة 
العادية للموافقة على البيانات املالية 

للأنة املنتهية في 31 ديأمبر 2021.
القانون  من   13 البند  تغيير 

األسا�شي للشركة تبعا لذلك.
األسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 26 يوليو 2021 تحت 

رقم 116332.
خالصة وبيان املأير

234 P

SOGATRAF
شركة حات املأؤولية املحدودة

رأسمالها التجاري : 100.000,00 
درهم

املقر اإلجتماعي : سهب الأكة أيت، 
طلحة سيدي عالل ملصدر، صندوق 

البريد 640 اوخميأات
الس ل التجاري : باملحكمة 

االبتدائية باوخميأات تحت رقم : 
24459

شركة  لشركاء  محضر  بمقت�شى 
املأؤولية  حات  شركة   SOGATRAF
يونيو   21 بتاريخ  املنعقد  املحدودة، 
املرحومة  وفاة  إعالن  تقرر   2021
الأيدة هدة بوهوش وتوزيع أسهمها 
املائة وخمأة وأربعين )145( ونتيجة 
األسا�شي  النظام  تحيين  تم  حلك 

للشركة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  ثم 

لدى   الوثائق  هذه  لدى  الوثائق 

باوخميأات  االبتدائية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 يوليو   12 بتاريخ 

.679
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MY KHEYR 

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املأؤولية

 : في  العرفي  العقد  تس يل  تاريخ 

2021 بالرباط والتي تحمل  26 أبريل 

اوخصائص التالية :

التجارة   : االجتماعي  الهدف 

االكترونية.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقأمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل التالي :

 CLAVET,  : الأيدة 

Marion, Brigitte, Aline 

500 حصة.

 OUESLATI,  : الأيدة 

Clarisse, Delinda 

500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

وضع  تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

الس ل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة ما عدا الأنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

48 شارع  الرقم   : املقر االجتماعي 

فال والد عمير اكدال الرباط.

 CLAVET, الأيدات   : التأيير 

و  Marion, Brigitte, Aline

.OUESLATI, Clarisse, Delinda

 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.153583
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ARAMIR
شركة محدودة املأؤولية بشريك 

وحيد

رأس املال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 79 شارع ابن سينا 

الطابق الثاني شقة رقم 6 أكدال 

الرباط

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

28 ماي 2021، تم االتفاق على وضع 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

حات  وحيد  بشريك  املأؤولية 

املميزات التالية :

 ARAMIR  : اإلجتماعية  التأمية 

محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

بشريك وحيد.

الشركة   : االجتماعي  املوضوع 

موضوع :

مأتشار في التأيير ؛

دراسة تقنية.

ابن  شارع   79  : االجتماعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيأها النهائي.

رأس املال : 10.000 درهم مقأمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   100 إلى 

للواحدة محررة كليا وموزعة كاآلتي :

الأيد بوهية جمال من أجل 100 

حصة.

التأيير : تم تعيين كمأير للشركة 

ملدة غير محدودة :

جنأية  من  جمال،  بوهية  الأيد 

 1978 يونيو   3 بتاريخ  فرنأية، مزداد 

رقم  الأفر  و واز  حامل  بروبيكس، 

بفرنأا،  قاطن   ،14CT03556

.SALLAUMINES 62430 LUGAU 45

بالكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   2021 يوليو   26 بتاريخ 

.116343
للخالصة والبيان
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PUBLIX
شركة محدودة املأؤولية بشريك 

وحيد

رأس املال : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 37 ملتقى 

شارع سوس وشارع هوارة الحي 

اإلداري سوي�شي الرباط

العادي  غير  العام  او مع  باسم 

 ،2020 أغأطس   18 بتاريخ  املنعقد 

تم تقرير ما يلي :

تفويت اوحصص التامة ما بين :

بورويرون وشركة  الأيد جوليان 

بالأيد  ممثلة   VIRIS HOLDING

كريم بلعزيز من أجل 2000 حصة ؛

بورويرون وشركة  الأيد جوليان 

بالأيد  ممثلة   OXO HOLDING

مارك بيطون من أجل 2000 حصة ؛

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مأؤولية  حات  شركة  من 

حات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مأؤولية محدودة.

تعيين الأيد كريم بلعزيز كمأير 

الأيد  جانب  إلى  للشركة  جديد 

غير  ملدة  وحلك  بوزويرون  جوليان 

محدودة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

رقم  تحت   2020 سبتمبر   15

.106753
للخالصة والبيان
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SOZRAGRI
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : دوار اضريد جماعة 

الشبانات سيدي قاسم

بتاريخ خاص  لعقد   طبقا 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يوليو   15

ش.م.م. ش.و حات الصفات التالية :
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اسم  تحمل  الشركة   : التأمية 
SOZRAGRI SARL AU

الشركة تهتم ب : ادارة االستغالل 
الفالحي.

اضريد  دوار   : االجتماعي  املقر 
جماعة الشبانات سيدي قاسم.

الرأسمال : لقد حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقأم  درهم 
اجتماعية ثمن كل واحدة 100 درهم.
للأيد  مخول  التأيير   : التأيير 

زريويل رضوان.
تخصم  الصافي  الربح  من   : الربح 

%5 لالحتياطات القانونية.
اإليداع القانوني لقد تم  باملحكمة 
بتاريخ قاسم  بأيدي   االبتدائية 

 377/21 رقم  تحت   2021 يوليو   20
رقم الس ل التجاري 28917.
من أجل النسخ والبيان
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LA SOCIETE STRAMEX
SARL AU

RC 36633
بتاريخ  خاص  عقد  بمقت�شى 
الشريك  قرر   ،2021 13 أبريل 

الوحيد ما يلي :
من  االجتماعي  املقر  تحويل 
احمد  شارع   09  : اوحالي  العنوان 
القنيطرة   5 شقة  صوفيا  شاوكيرس 
إلى إقامة زهرة امل 21 شقة 3 تمارة.
األسا�شي  القانون  املصادقة 

او ديد.
بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يونيو   24 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 3644.
240 P

ائتمانية سوفيكاس

ش.م.م

رقم 38 إقامة جنان عالل شارع طارق بن 

زياد - تمارة

مكتب املحاسبة

 COMPTOIR BEAUTÉ
PARAPHARMACIE

شركة حات مأؤولية محدودة - 
ش.م.م، ش.و
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم حيث  بالرباط،   2021 24 يونيو 

لشركة  التأسي�شي  القانون  وضع   
الشريك  حات  املأؤولية  محدودة 

الوحيد ش.م.م، ش.و، مميزتها كالتالي :

شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 

الشريك  حات  املأؤولية  محدودة 

الوحيد - ش م م، ش و.

مأتحضرات  منضدة   : التأمية 

 COMPTOIR BEAUTÉ التجميل 

PARAPHARMACIE

اإلدارة   : االجتماعي  الهدف 

عن  واإلعالن  والترويج  التجارية 

املنتجات شبه الصيدالنية ؛

واملنتجات  املعدات  وبيع  استيراد 

شبه الصيدالنية وشبه الطبية ؛

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

مباشر  بشكل  املرتبطة   التجارية 

الشركة  بموضوع  مباشر  غير  أو 

تنمية  التي من شأنها  العمليات  وكذا 

الشركة.

 30 العمارة   : االجتماعي  املقر 

لوكيلي  أحمد  موالي  شارع   8 الشقة 

حأان الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقأمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

وحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كللها من طرف :

 1000  : عائشة  الرايس  الأيدة 

حصة.

تعتبر  عائشة  الرايس   : التأيير 

مأيرة الشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

فاتح يناير إلى 31 ديأمبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط تحت رقم 116119 

بتاريخ 8 يوليو 2021.
عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى )سوفيكاس(
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BICHNEL
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة 
شريك وحيد

رأسمالها : 60.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 21، ساحة 
أبو بكر الصديق الشقة رقم 8، 

اكدال الرباط
رقن الأيجل التجاري رقم : 

151101
لل معية  عرفي  محضر  على  بناء 
في املؤرخة  االستثنائية   العمومية 

 BICHNE لشركة   2021 يوليو   12
حات  ش.و،  ش.م.م   SARL AU
قررت  درهم،   60.000 رأسمال 

الشريك الوحيدة ما يلي :
حصة   600 بيع  على  املوافقة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 
لصاوح  بأمة،  عمور  الأيدة  بين 

الأيدة نهيلة الشملة.
الأيدة  املأير  استقالة  قبول 
نهيلة  الأيدة  وبالتالي  بأمة  عمور 
الشملة الشريك الوحيد تمارس إدارة 

الشركة دون تحديد املدة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6836.
لالستخراج وحكر

املأير
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ديوان األستاحة غزالن عزيز
موثق

89، شارع ستاندهال الطابق الثاني رقم 4 فال 
فلوري املعاريف - الدار البيضاء

شركة نوفيل مرام
رأسمالها : مائة ألف درهم 100.000 

درهم
املقر االجتماعي : برشيد دوار والد 
سلطانة أركوب ساحل والد حريز

الس ل التجاري : 621
تفويت اوحصص اإلجتماعية

بمقت�شى املحضر الرسمي لل مع 
 ،2021 8 يوليو  العام، املحرر بتاريخ 
من طرف األستاحة غزالن عزيز، قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :

 500 املتاقي  محمد  الأيد  فوت 

الأيد  لفائدة  إجتماعية  حصة 

بوشعيب شيوب ؛

 500 رامي  أحمد  الأيد  فوت 

الأيد  لفائدة  إجتماعية  حصة 

بوشعيب شيوب ؛
تعديل الفصل 7 و 34 من القانون 

األسا�شي للشركة.

في  الشركة  رأسمال  حدد  وقد 

 1000 إلى  مقأمة  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم تم توزيعها 

على الشريك الوحيد :

 1000 شيوب  بوشعيب  الأيد 

حصة ؛

املتاقي  محمد  الأيد  إستقالة 

مهامها  من  رامي  أحمد  والأيد 

كمأيرين.

تعيين الأيدة رجاء اتحاء كمأيرة 

ملدة  الشركة  في  مشاركة  غير  وحيدة 

غير محدودة.

او ديد  األسا�شي  القانون  تبني 

لشريك  املأؤولية  محدودة  لشركة 

الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم 26 يوليو 2021 تحت رقم 963.
مأتخلص للنشر
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فيديكاد كنألنتك

(Fiducad Consulting(

شركة محدودة املأؤولية رأسمالها 

10.000 درهم.

21 زنقة إليا أبوما�شي - الدار 

البيضاء.

تأسيس شركة إيركو أنديأطخي

ERGON INDUSTRIES
SARL AU

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تكونت  بالبيضاء   2021 ماي 

محدودة  شركة  أندسطخي  إيركو 

حات  الوحيد  للشريك  املأؤولية 

املميزات التالية :



16283 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

إيركو  شركة   : االجتماعي  االسم 
أنديأطخي.

النشاط : يتحدد نشاط الشركة.
املنتوجات  واستيراد  تصدير 
النأيج  منتوجات  وخاصة  املصنعة 

والبالستيك.
39 - شارع اللة   : املقر االجتماعي 
الدار   - د  الشقة   5 الطابق  الياقوت 

البيضاء.
رأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 
مقأمة  درهم   100.000 في  الشركة 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
على  توزيعها  تم  وقد  حررت  للحصة 

الشريك الوحيد :
أبرحان  يان  بنأمون  الأيد   -

1000 حصة.
الأنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديأمبر.
التأيير : إن إدارة الشركة مخولة 

إلى مأير وحيد.
أبرحان  يان  بنأمون  الأيد 
بالدار   1991.11.13 في  املزداد 
املضيق  زنقة   8 والأاكن  البيضاء 
حي أنفا الدار البيضاء، اوحامل و واز 

.14AY60997 سفر رقم
وحلك ملدة غير محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ولقد 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 23 يونيو تحت رقم 783830.
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 SOCIETE IMMOBILIERE
HAMZA III

شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها 1.000.000 درهم.

26، زنقة ابن خاليقان، حي باليمي، 
الدار البيضاء

بيع حصص اجتماعية
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2021، قررت او معية العامة  يونيو 
الشركة  عقدتها  التي  العادية  الغير 
 SOCIETE IMMOBILIERE« املدعوة
مأؤولية  حات  شركة   »HAMZA III
 1.000.000 رأسمالها  محدودة، 
بالدار  االجتماعي  مقرها  درهم، 
البيضاء، 26، زنقة ابن خاليقان، حي 

بامليي، ما يلي :

حصص  بيع  على  املصادقة   -

الأيد عبد اللطيف بن مليح وعددها 

1000 حصة، لفائدة الأيدة سامية 

الأقاط.

حصص  بيع  على  املصادقة   -  2

وعددها   الأقاط  شادية  الأيدة 

لفائدة  بالتأاوي  حصة،   500

والأيد  الأقاط  سامية  الأيدة 

سعيد الأقاط.

حصص  بيع  على  املصادقة   -  3

الأيد حمزة الأقاط وعددها 1166 

لفائدة الأيد يعيد الأقاط  حصة، 

منا  والأيدة  حصة   1000 بنأبة 

الأقاط بنأبة 166 حصة.

حصص  بيع  على  املصادقة   -  4

وعددها  الأقاط  هشام  الأيد 

منا  الأيد  لفائدة  حصة،   1167

الأقاط بنأبة 1084 حصة والأيد 

مامون الأقاط بنأبة 83 حصة.

حصص  بيع  على  املصادقة   -  5

وعددها  الأقاط  رضا  الأيد 

مامون  الأيد  لفائدة  حصة،   1167

الأقاط.

6 - قبول الأيدة سامية الأقاط، 

 ،1964/02/03 بتاريخ  املزدادة 

الأقاط  سعيد  والأيد 

 ،1967/01/12 بتاريخ  املزداد 

املزدادة  الشقاط،  منا  والأيدة 

والأيد   1970/12/24 بتاريخ 

بتاريخ  املزداد  الأقاط،  مامون 

جدد  كمأاهمين   ،1975/02/14

بالشركة.

من   7 و   6 للفصول  تغيير   -  7

القانون األسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2021 يوليوز   26 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 787906.
للنسخ والنشر
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KHAMAMYR
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 50.000 درهم.

108، زنقة مامون محمد، املعاريف، 
الدار البيضاء.

بيع حصص اجتماعية - رفع 
وتخفيض الرأسمال االجتماعي 

للشركة.
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2021، قررت او معية العامة  يونيو 
الشركة  عقدتها  التي  العادية  الغير 
شركة   »KHAMAMYR« املعوة 
رأسمالها  محدودة،  مأؤولية  حات 
االجتماعي  مقرها  درهم،   50.000
مامون  زنقة   ،108 البيضاء،  بالدار 

محمد، املعاريف، ما يلي :
حصص  بيع  على  املصادقة   -  1
حات  شركة   ARPEC الشركة 
 425 وعددها  محدودة،  مأؤولية 
حصة، لفائدة الأيد عابد الطاهري 
مامون  الأيد  حصة،   305 بنأبة 
واآلنأة  حصة   60 بنأبة  الطاهري 

مريم الطاهري بنأبة 60 حصة.
2 - قبول الأيد مامون الطاهري، 
 ،1994/05/08 بتاريخ  املزداد 
املزدادة  الطاهري  مريم  واآلنأة 
كمأاهمان   ،2000/03/15 بتاريخ 

جديدان بالشركة.
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع   -  3
إلى  مجزأة  درهم،   760.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   7600
جميعها  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 
للمأاهمين  بامل ان  ومألمة 
الأائلة  الديون  مع  مقتصة  وحلك 

واملأتحقة على الشركة.
بمبلغ  املال  رأس  تخفيض   -  4
من  لينتقل  درهم،   610.000 قدره 
810.000 درهم إلى 200.000 درهم، 
وحلك المتصاص اوخأائر املتراكمة.
القانون األسا�شي مع  - مطابقة   5

مقتضيات القانون 96-5.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2021 يوليوز   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 788060.
للنسخ والنشر
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CAREC.AS

Cabinet de Révision Comptable et Conseil

CLIMA FES SAISS
إشعار عن وهب حصص اجتماعية
نظرا لوفاة الأيد املرحوم الدباغ 

 CLIMA شركة  داخل  شريك  محمد 

الورثة  قرر  ش.ح.م.م،   FES SAISS

الزهراء،  فاطمة  الدباغ  الأيدة   :

والأيدة  شرفة  الدباغ  الأيدة 

 89 واحدة  كل  وهب  حنان  الدباغ 

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

والأيد الدباغ محمد والأيد الدباغ 

 178 منهما  واحد  كل  وهب  عادل 

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

 CLIMA FES والتي يمتلكونها في شركة

SAISS ش.ح.م.م ألخيهم الأيد الدباغ 

يمتلك  بالتالي  أصبج  والذي  محأين 

16.000 حصة اجتماعية.

محأين  الدباغ  الأيد  تعيين 

مأير للشركة ملدة غير محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

ش.ح.م.م إلى ش.ح.م.م.ش.و.

من   7 و   1 البند  تعديل  وبالتالي 

القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فاس بتاريخ 2021/07/16 تحت رقم 

الس ل التجاري 3518.
للنشر والبيان
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Cabinet de Révision Comptable et Conseil

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali 1er étage  - Fès 

إشعار عن تأسيس شركة
STE BY B&B

ش.ح.م.م. تأسيس شركة حات 
مأؤولية محدودة.

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع  تم  بفاس،   2021 يونيو   28  

تأسيس شركة حات مأؤولية  قانون 

محدودة.

مميزاتها  ش.ح.م.م   STE BY B&B

كالتالي :
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بائع   : هدف  حات  الشركة 

شوكوالطة، حلويات، .....

املدة : 99 سنة.

 1 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

حي  ياسمين  إقامة  األر�شي  الطابق 

ياسمين 2 - تجزئة رقم 36 - فاس.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 على  موزعة 

100 درهم تم تحريرها نقدا كالتالي :

الأيدة بنديمية ثريا : 500 حصة.

الأيدة البردعي كنزة : 500 حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

31 ديأمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

الأيدة  الشركة  يأير   : التدبير 

بنديمية ثريا ملدة غير محدودة.

االحتياط  خصم  بعد   : األرباح 

على  األرباح  صافي  توزع  القانوني، 

الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فاس بتاريخ 2021/07/19 تحت رقم 

الس ل التجاري 68949.
للنشر والبيان
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Cabinet de Révision Comptable et Conseil

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali 1er étage  - Fès 

KERVAN LINGE
العام  او مع  محضر  بمقت�شى 

ماي   24 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

: 2021

شركة  فسخ  الشركاء  قرر   -

حات  شركة   KERVAN LINGE

الرأسمال  حات  محدودة  مأؤولية 

ومقرها  درهم   500.000 االجتماعي 

العهد  ولي  بشارع  الكائن  االجتماعي 

املدينة   16 رقم  أرسالن  زنقة شكيب 

او ديدة موالي الكامل - فاس.

- تأمية الأيدة بلقا�شي العبا�شي 

نزهة كمصفية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 2021/07/19 

تحت عدد 3549.
للنشر والبيان
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ALAMI SAAD

Rue Imam Ali 1er étage  - Fès 

MANDALA DESIGN
 فسخ شركة

العام  او مع  محضر  بمقت�شى   
ماي   24 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

: 2021
شركة  فسخ  الشركاء  قرر   -
حات  شركة   MANDALA DESIGN
الرأسمال  حات  محدودة  مأؤولية 
ومقرها  درهم   100.000 االجتماعي 
شارع   26 بفاس  الكائن  االجتماعي 

خنأاء شقة 9 إقامة كليوباترا.
تغزوتي  علمي  الأيد  تأمية   -

محمد كمصفي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 2021/07/19 

تحت عدد 3550.
للنشر والبيان

250P

 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI

SADOQ

NOTAIRE

LA SOCIETE DAR PIERRE
SARL

والذي  موثق  عقد  بمقت�شى 
الأو�شي  محمد  األستاح  تلقاه 
 30 بتاريخ  بفاس  املوثق  صدوق، 
 (100( تفويت  تم   ،2021 يوليو 
حصة اجتماعية بقيمة )100 درهم( 
جون،  الأيد  طرف  من  سهم  لكل 
ماري  دوناتيان  والأيدة  بييغ  فيليب 
أنطوانيط بينيديأت مورين، لفائدة 
شركة في  اوخم�شي  كريم   الأيد 
حات  شركة   DAR PIERRE SARL
رأسمالها  محدودة،  مأؤولية 
بفاس،  االجتماعي  مقرها   ،10.000
19، درب بنيس، عقبة  و   17 اطريزة 
بالس ل  الرصيف، مس لة  الزرقاء، 

التجاري بفاس تحت رقم 47283.

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

والذي تلقاه األستاح محمد الأو�شي 

بتاريخ بفاس  املوثق   صدوق، 

30 يوليو 2021، تقرر ما يلي :

 (100( تفويت  على  املصادقة 

حصة اجتماعية بقيمة )100 درهم( 

جون،  الأيد  طرف  من  سهم  لكل 
ماري  دوناتيان  والأيدة  بييغ  فيليب 

وتعيين  مورين  بينيديأت  أنطوانيط 

مأير جديد الأيد كريم اوخم�شي.

تبني نظام أسا�شي جديد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   2021 20 يوليو  في 

.2021/3560
بمثابة مقتطف وبيان

األستاح محمد الأو�شي صدوق

251 P

STE SWITCH TECH
SARL

تأسيس الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تقرر  بالرباط   2021 يونيو   15

املأؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

باوخصائص التالية :

سويتش   : االجتماعية  التأمية 

طيك.

املقر االجتماعي : 56 شارع إبراهيم 

 02 رقم  شقة   56 عمارة  روداني 

املحيط الرباط.

الهدف : خدمات املعلوماتية.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  الأنة 

31 من ديأمبر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 على  درهما، مقأم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

من  مأيرة  الشركة   : التأيير 

غير  املدة  بوزيد  ياسين  الأيد  طرف 

محدودة.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
.153737

باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت الرقم 116393.
252 P

STYLE GLOBAL SERVICES
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 

اوحأن الثاني زنقة العبدري عمارة 1 
شقة رقم 3 الرباط املغرب

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
151129

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

القرارات التالية :
قرار رقم 1 : الذي ينص على ما يلي 
بوسوس  العالي  عبد  الأيد  تعيين   :

كمأير وحيد.
قرار رقم 2 : الذي ينص على ما يلي 

: تعديل النظام األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية :
عبد  الأيد  تعيين   :  13 رقم  بند 
مع  للشركة  كمأير  بوسوس  العالي 

جميع الصالحيات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6807.
253 P

ECO-SILA مقاولة
شركة حات مأؤولية محدودة

تأسيس
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
29 يونيو 2021 في الرباط، تم تحرير 
محدودة  مأؤولية  حات  لشركة 
املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :
حات  شركة   ECO-SILA  : مقاولة 

مأؤولية محدودة.
واملرافق  اوحفر  أعمال   : الهدف 
 - البناء  أعمال   - والطرق  الصحية 

استيراد وتصدير.
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ضاية  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 
اكدال   16 الشقة  الرابع  الطابق  عوا 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيأها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقأم  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
الأيد زايد اعأيال 1000 حصة.
التأيير واإلمضاء : تأير الشركة 
زايد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

اعأيال.
تصبح الشركة ملزمة بتوقيع زايد 

اعأيال.
إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 

31 ديأمبر من كل سنة.
اقتطاع 5%  بعد   : األرباح  تقأيم 
الباقي حأب  يوزع  قانوني،  كاحتياط 

قرار الشركاء.
التس يل : تم التس يل باملحكمة 
التجارية للرباط يوم 27 يوليو 2021 

تحت رقم 153739.
ملخص من أجل النشر

254 P

M2HB BAT
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2021/07/09

الشركة حات املميزات التالية :
.M2HB BAT : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وحات  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :
بالبناء  املتعلقة  األنشطة  - جميع 

واألشغال العامة.
اوخميأات  زنقة   : الرئي�شي  املقر 

رقم 09 حي ح ري - العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  مقأمة  درهم 
عبد  ملك  في  للواحدة   100 فئة  من 

الهادي بومهدي.

الأيد  طرف  من  تأيير   : اإلدارة 
عبد الهادي بومهدي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021/07/09 بتاريخ 
رقم  تجاري  س ل   2274/2021

.37461
255P

SOROMAS
تأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2021/06/18

الشركة حات املميزات التالية :
.SOROMAS : التأمية

حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وحات  املحدودة  املأؤولية 

الوحيد.
الشركة  نشاط  يتعلق   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :
 - جميع األنشطة املتعلقة بالبناء 

واألشغال العامة.
الضباط  نادي   : الرئي�شي  املقر 

عمارة 02 الشقة 03 - العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقأمة  درهم 
الأيدة  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

غزالن كرامة.
: تأيير من طرف الأيدة  اإلدارة 

غزالن كرامة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021/07/15 بتاريخ 
رقم  تجاري  س ل   2428/2021

.37591
256P

شركة »مخبزة الشروق 
العياشية«

شركة محدودة املأؤولية للشريك 
الوحيد

املقر االجتماعي : مركز عين الشكاك 
صفرو
تأسيس

تأسيس  تم   2021 ماي   5 بتاريخ 
للشريك  املأؤولية  محدودة  شركة 

الوحيد حات اوخصائص اآلتية :

التأمية : شركة »مخبزة الشروق 
العياشية« ش.م.م.ش.و.

الشركة  موضوع   : املوضوع 
باملغرب أو اوخارج - مأتغل مخبزة.
صانع وبائع اوحلويات باو ملة.

مقاول نقل البضائع.
متعهد البناء.

التجارية  العمليات  كل  وعموما 
واملالية املتصلة بموضوع الشركة.

عين  مركز   : االجتماعي  املقر 
الشكاك صفرو.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
في  محدد  االجتماعي  الرأسمال  سنة 
مائة ألف 100.000 درهم قأمت إلى 
1000 حصة اجتماعية من فئة 100 
ومحررة  مكتتبة  كاها  للواحدة  درهم 

كما يلي :
  : ادريس  مدغري  علوي  الأيد 

100.000 درهم.
التأيير : الشركة حات تأيير من 
طرف الأيد علوي مدغري ادريس.

الأنة   : االجتماعية  الأنة 
االجتماعية تبتدئ في الفاتح من يناير 

لتنتهي في 31 ديأمبر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بصفرو  الضبط 
رقم  تحت   2021 يوليوز   27 بتاريخ 

.525
الس ل التجاري رقم : 3399.

257P

استدراك خطإ وقع باو ريدة 
الرسمية 

باو ريدة  وقع  خطإ  إستدراك 
من   19 بتاريخ   5670 عدد  الرسمية 
  (2016 يونيو   30(  1437 القعدة  حي 

.210P الصفحة 13320 اإلعالن رقم

عقد التسيير الحر لبيع 
املحروقات

بدال عن :
التأيير  على  األطراف  اتفق 
بطريق  الكائنة  الوقود  ملحطة  اوحر 
وتقديم  بالتقأيط  او ديدة 
 STATION اوخدمات باملحطة املأماة
.............. SERVICES LES STRADES
...........................................................

يقرأ :
التأيير  على  األطراف  اتفق 
بطريق  الكائنة  الوقود  ملحطة  اوحر 
وتقديم  بالتقأيط  او ديدة 
املأماة  باملحطة  اوخدمات 
 STATION SERVICES LES STADES
...........................................................

................
)الباقي ال تغيير فيه(.

RAIS AUDIT&CONSEIL

BP REM FONCIERE
تأسيس شركة املأاهمة

BP REM FONCIERE
شركة مجهولة اإلسم حات مجــــلس 
إدار ة ر أسمالها 300.000 در هم
مقرها اال جتماعي : الدار البيضاء 
162، زنقة موليير – زاوية شـارع أنـفـا 

وزنقة مولـيـير- الطابق 4 
بـــتــأ سـيـس شــر كــة 

مـنجـز  عـرفي  عــقـد  بـمـقـتـ�شى   .I
تـأسـيس  تم   2021 يونيو   18 بتاريخ 
شـركة مجهـولـة اإلسـم مميزاتها كالتالي : 

BP REM FONCIERE : التأمية
الشــكل : شـــر كــة مـــجـــهــو لة ال ســم 

حات مجــــلس إدارة
الهد ف : التنمــية العـقـارية 

املقر اال جتما عي : الدار البيضا ء 
162، زنقة موليير – زاوية شـارع أنـفـا 

وزنقة مولـيـير- الطابق 4 
املـــــد ة : 99 سنة إ بتداء من تاريخ 

تأ سيأها النهائي .
 300.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 
د ر هم مقـأــم إ لــى 3.000 ســهــم من 
مكــتـتـبـة  لــلــأــــهم  هم  ر  د   100 فئة 

بكــامـلها 
تــد بــــير الــشر كــة : 

يــتكو ن الــمــجـلس اإلداري من : 
  الأيــد محـمــد زين

 BANQUE POPULAIRE شـــر كــة  
 »”REAL ESTATE MANAGEMENT

ممثلة من طرف الأيد محمد زين
  الأيــد محمود الرجراجي املازيلي

  الأيدة وفــاء دهـلــي 
  الأيدة أسماء بدوي.
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اإلدارة الــعــامـة : 

املنــعقــد  اإلداري  املــجــلس   إن 

قد   2021 يونيو   18 بتــاريــخ  أيضا 

كــرئيـــس-  زين،  محـمــد  الأـيد  عــين 

لـلمجـــلس اإل داري مد يـر عام وحدد 

كيفية التوقيع اإلجتماعي

مــد قـــق الــحأا بــا ت : 

 ،MAZARS AUDIT&CONSEIL

ممثـلة من طـرف الأيـــد عبدو سوالي 

ديوب.

تو زيع األ ر با ح : 

املــؤجــلة  الـــخـــأائــر  خصم  بـــعــد 
يــكون  للــأنــة  فـــي  الــصــا  بـــح  الــر  مـــن 

 5٪ بنــأـبــة  القـــانــونـــي  ط  اإلحـــتيـــا 

ويـــوزع الــبا قـي حــأب قــرارات او ـــمع 

الـــعــا م.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   .II

املــحــكــمة الــتــجــا رية بالد ار البيضا ء، 

عـــدد  تــحــت   2021 يوليو   15 ريــخ  بتا 

 787079
 مقتطف من أ جل اال شها ر

1I

RAIS AUDIT&CONSEIL

BANK AL YOUSR
إعالن متعدد القرارات

BANK AL YOUSR

شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 460.000.000 د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الدار البيضاء ، 

162، زنقة موليير – زاوية شـارع أنـفـا 

وزنقة مولـيـير 

الس ـل التـجاري : الدار البيضاء رقم 

341605

الــزيــادة فــي رأس الــمال إلــى 

560.000.000 درهم

العادي  غير  العام  او مع  إن   .1

املنعقد بتاريخ 28 مايو 2021 قــد قـرر 

 460.000.000 من  املال  رأس  رفع 

درهم إلى 560.000.000 درهم وحلـك 

جديد  سهم  بإصدار1.000.000 

تـكتـتـب  للأـهم  رهم  د   100 بقـيمة 

وتأدد من طرف : 

 BCP( Banque Centrale(
Populaire و

 Guidance International  
Finance (DIFC( Ltd

مع إلغا ء حق األ سبقية في إكتتاب 
املأاهـمين اآلخـرين.

2. أ صــد رالأـيد املدير العام بتا ر 
ا إلكتتاب  2021 تصريح  يونيو   3 يخ 
املكتتبين  الئحة  ليه  إ  والـدفع ضمت 

وشـهادة إ يداع مبـلغ اإلكتتـا ب.
3. إ ن املــجلـــس اإل د ا ري املنعقد 

بتاريخ 3 يونيو 2021 قــد : 
- عـــاين اإلكتتاب من طرف

 BCP( Banque Centrale(
Populaire و

 Guidance International
Finance (DIFC( Ltd

 لـ 1.000.000 سهم جـديد.
- عـــايـن اإل نجـاز النهـا ئي للزيا د ة في 
 560.000.000 إ لى مبلغ  الرأس املال 
د ر هم كما عــا ين تـغـيــيـر الفصل 7 من 
املتعلق  للـشركـة  سـا�شي  األ  نون  الــقا 

برأس املال.
ى  لـد  الـقــانــوني  اإليــداع  تم   .4
لـدارالـبيــضـاء،  با  التجارية  املحـكمة 
عـدد  تحـت   2021 يوليو   15 ريخ  بتا 

.787078
مقتطـــف من أ جـــل ا إل شهـــا ر

2I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 NEZHAR( نـــيــزار هـــو لـــد يــنـــغ
) HOLDING
شركة املأاهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املأيرين

نـــيــزار هـــو لـــد يــنـــغ
( NEZHAR HOLDING(
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 30.137.300 درهــم
مقر ها اال جتما عي : الدار البيضاء 
17، ز نقة با ب املنصو ر فضاء با ب 

أنفا الطا بق 4
الس ل التجاري : الدار البيضاء 

182685
إعــادة مـهـام مـتـصـرفـــيــن

إعـادة مهام الرئيس املدير العام

العادي  م  العا  او مع  إن   .1

قـــد   2021 نيو  يو   21 بتاريخ  املنعقد 

قــرر تجد يد مهـام املتصـرفين اآل تية 

تنتهي  سنوات  ستة  ملدة  ؤهـم  سما  أ 

ي  العاد  العام  او مع  إنعقاد  عند 

املتعلق بحأابات سنة 2026 : 

الأيد محمد حمدوش

الأيد نيزار حمدوش

الأيد عمر حمدوش
الأيدة سعاد القادري 

الأيدة زينب حمدوش

2. بقرار املــجلس اإل دا ري خال ل 

مدا وال ته بتا ر يخ 22 يو نيو 2021 تم 

تجــديــد مهام الأيد محمد حمدوش 

كرئيس مدي عام للشركة ملدة مماثلة 

ملدة مهامه كمتصرف.

لـدى  القانوني  اإليداع  تم   .3

 ، بالدارالبيضاء  الــتجارية  املحكمـة 

د  عـد  تــحت   2021 يوليو   15 بتاريخ 

.787081
مقتطف من أ جل اإل شها ر

3I

BEONTEK TECHNOLOGIES

BEONTEK TECHNOLOGIES
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEONTEK TECHNOLOGIES

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل   -

املأؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تأمية   -

تأميتها  بمختصر  االقتضاء  عند 

.BEONTEK TECHNOLOGIES

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض   -

املعلوميات 

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان   -

أحمد  شارع  الثاني  الطابق  -61د 

 86150 ملول  أيت  أركانة  اوحنصالي 

انزكان أيت ملول املغرب .

أجلها  من  تأسأت  التي  -املدة   
الشركة : 99 سنة.

- مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 
درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : ميان  محمد  الأيد 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : البكير  الهادي  عبد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ميان  محمد  الأيد 
550 تجزئة أيت  06 رقم  الشقة رقم 
سعيد أيت ملول 86150 انزكان أيت 

ملول املغرب 
البكير  الهادي  عبد  الأيد 
الكدية  بوخشبة  دوار  عنوانه)ا( 
والد   83004 التايمة  والد  البيضاء 
الشخصية  املغرباألسماء  التايمة 
والعائلية ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ميان  محمد  الأيد 
550 تجزئة أيت  06 رقم  الشقة رقم 
سعيد أيت ملول 86150 انزكان أيت 

ملول املغرب 
البكير  الهادي  عبد  الأيد 
الكدية  بوخشبة  دوار  عنوانه)ا( 
والد   83004 التايمة  والد  البيضاء 

التايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1495.
4I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

KMC COMPANY
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املأافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرباط املغرب
KMC COMPANY شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
9 زنقة املرينيين رقم 1 حأان - 

10010 الرباط املغرب
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تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
153605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 KMC  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم، مخبزة
 التجارة باإلستيراد والتصدير.

 9 : عمارة  املقر االجتماعي  عنوان 
زنقة املرينيين رقم 1 حأان - 10010 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
255 حصة   : نبيل  موهان  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 245  : خالد  الشنكيطي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 83 الأيد موهان نبيل عنوانه)ا( 
 10010 اكدال  سبو  زنقة   11 شقة 

الرباط املغرب.
الأيد الشنكيطي خالد عنوانه)ا( 
 01 رقم   03 عمارة  بديعة  اقامة 
تمارة  الصخيرات   12040 الهرهورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 83 الأيد موهان نبيل عنوانه)ا( 
 10010 اكدال  سبو  زنقة   11 شقة 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116226.

5I

N2M CONSEIL-SARL

AUTO ECOLE BENI CHIKER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 AUTO ECOLE BENI CHIKER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي خلف 

جماعة بني شيكار - 62000 الناظور 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.15363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت الأيد )ة( محمد محمودي 
400 حصة اجتماعية من أصل 800 
حصة لفائدة الأيد )ة( علي كعبوش 

بتاريخ 02 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 2128.
6I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ATELIER Y
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد اوحريزي تجزئة 

التمأماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب
ATELIER Y شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد بهت 
زنقة 1 اقامة غرناطة رقم 43 طابق 
4 شقة 10 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER Y

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.ARCHITECTURE

بهت  واد   : املقر االجتماعي  عنوان 

طابق   43 رقم  اقامة غرناطة   1 زنقة 

4 شقة 10 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : اوحأني  يأرى  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : اوحأني  يأرى  الأيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيدة يأرى اوحأني عنوانه)ا( 

شارع حاج محمد بركة اقامة غرناطة 

رقم 10 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيدة يأرى اوحأني عنوانه)ا( 

شارع حاج محمد بركة اقامة غرناطة 

رقم 10 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2549.

7I

FLASH ECONOMIE

BACK OFFICE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 »BACK OFFICE «باك أوفيس 

شركة حات مأؤولية محدودة 
رأسمالها 1.000.000,00 درهم.

تأسيس 

I- بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم  يونيو2021،   25 بتاريخ  البيضاء 

حات  لشركة  أسا�شي  قانون  تحرير 

مأؤولية محدودة خاصيتها كالتالي : 

 BACK أوفيس»  باك   : التأمية   

 »OFFICE

هذه  هدف  يتحدد   : الهدف   -

الشركة في املغرب واوخارج كما يلي : 

• - خدمة إدارة 

• - االستشارات اإلدارية 

املتعلقة  اوخدمات  جميع   -  •

تحأين  إلى  الهادفة  باالستشارات 

املال  رأس  وتنمية  األعمال  إدارة 

البشري.

تحقيق  في  الشركات  دعم   -  •

استراتيجياتها 

األعمال  نموحج  إنشاء   -  •

والنمذجة املالية املتوقعة 

• - اإلعداد والترتيب املالي لعمليات 

االستثمار 

املشاريع  جدوى  دراسة   -  •

توقعات   - العمل  )خطة  االستثمارية 

الأيناريو - تحليل اوحأاسية) 

انجاز  في  الشركات  دعم   -  •

في  )املأاعدة  االستثمارية  املشاريع 

بداية  من  ومراقبتها  العقود  إعداد 

العمل حتى انتهاء املشروع). 

و ميع  واملشورة  الوساطة   •

في  التصرف  أو  االستحواح  عمليات 

الشركات ودعم إعادة الهيكلة. 

البرامج  جميع  وتأويق  بيع   •

وأجهزة الكمبيوتر.

التكاليف  محاسبة  تطبيق   •

ونظام مراقبة اإلدارة الصناعية.

وإعداد  اإلدارة  أدوات  تصميم   •

التقارير.
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التوريد  سلألة  تشخيص   •

وتحأين التكلفة

املشتريات  أقأام  تنظيم  إعادة   •

واوخدمات اللوجأتكية للشركات.

• التدريب الذي يؤثر على كل من 

األفراد ورجال األعمال.

التالية  امل االت  في  التدريب   •

والقانونية  واملحاسبية  املالية   :

البشرية  املوارد  وإدارة  والضريبية 

اإلدارية  والرقابة  واللوجأتكيات 

والتقنية  املعلومات  وتكنولوجيا 

وجميع أنواع التدريب التي تؤثر بشكل 

أنشطة  على  مباشر  غير  أو  مباشر 

الشركات.

واملوائد  الندوات  تنظيم   •

املأتديرة داخليا وخارجيا.

واالستعانة  املوظفين  تعيين   •

كشوف  إلدارة  خارجية  بمصادر 

املرتبات للشركات.

خدمات  جميع   ، باختصار   •

والدعم  واملأاعدة  االستشارات 

وتنمية رأس املال البشري تؤثر بشكل 

مباشر أو غير مباشر على األعمال.

االستيراد  عمليات  جميع   •

والتصدير وكافة اوخدمات التي تؤثر 

بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط 

الشركات.

العمليات  جميع  وعموما   •

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

لها  التي  العقارية،  غير  أو  العقارية 

ارتباط مباشر أو غير مباشر بالغرض 

أعاله والتي من شانها أن تأاعد على 

إنماء الشركة وكذلك كل املأاهمات 

كان  كيفما  املباشرة  غير  أو  املباشرة 

أهداف  تتبع  مقاوالت  في  شكلها 

مماثلة أو مرتبطة.

املنطقة   : االجتماعي  املقر 

 3 �شي  صاوح  اوالد  الصناعية 

تقأيم53 بوسكورة

الدار البيضاء.

املدة 99 : سنة.

في  حدد   : املال  رأس 
إلى  مجزأة  1.000.000,00درهم 
لكل  درهم   100  ، حصة   10.000
املكتتبة  اوحصص  سددت   ، حصة 
للشريكين  وأسندت  نقدا  بكاملها 

كمايلي : 
• الأيد محمد علي علوي . 5000 

حصة. 
• الأيد منصف شرعي ......5000 

حصة.
للأيد  التأيير  اسند   : التأيير 
منصف  والأيد  علوي  علي  محمد 

شرعي - ملدة غير محدودة 
مع الصالحيات املطلقة.

إلى  يناير  فاتح  من   : املالية  الأنة 
31 دجنبر

القانوني  لالحتياط   5%  : األرباح 
يوضع  أو  ينقل  وإما  يوزع  إما  والباقي 
يقرره  حأبما  االحتياط  تحت 

الشريكان.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   –  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء في
رقم  تحت   2021 يوليوز   14

 786800
بالس ل  الشركة  تس يل  تم   III-
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

 510749
مقتطف من أجل التلخيص واإلشهار

املأيران
الأيد محمد علي علوي الأيد منصف شرعي

8I

fiduciaire abrouki khadija

AQUA STRASS SERVICES
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
AQUA STRASS SERVICES »شركة 

حات املأؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : املأار 
طريق اسفي رقم 345 - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.106695
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 ماي 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  01 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل   : مايلي 

SARL الى SARL AU للشركة من
على  ينص  الذي   :  02 رقم  قرار 
االجتماعي  املقر  تحويل   : مايلي 
للشركة من املأار طريق اسفي رقم 
رقم  اقامة  تركي  بليد  تجزئة  الى   345

11 مراكش
على  ينص  الذي   :  03 رقم  قرار 
جواد  الأيد  أسهم  بيع   : مايلي 
لعويني   / الأيد  لصاوح  املصطفى 
أسهم  بيع  سهًما.   340 أي   ، أمين 
الأيد جواد املصطفى لصاوح الأيد 

يونس جواد اي 330 سهم
على  ينص  الذي   :  04 رقم  قرار 
قبول  يعلن  العام  او مع   : مايلي 
املصطفى  جواد  الأيد  استقالة 
مدير  امين  لعويني  الأيد  وتعيين 

للشركة لفترة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
على  ينص  الذي   :  04 رقم  بند 
االجتماعي  املقر  تحويل   : مايلي 
للشركة من املأار طريق اسفي رقم 
رقم  اقامة  تركي  بليد  تجزئة  الى   345

11 مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125924.
9I

ste united consulting

PHARMACIE BOUGHAFER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE BOUGHAFER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29 

شارع بوغافر النرجس ا فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   26

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHARMACIE BOUGHAFER

صيدلية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء البيع التصنيع

واالستيراد والتصدير التأويق

و ميع املنتجات الطبية و

مأتحضرات التجميل

واملأتحضرات الصيدالنية من

أصل نباتي حيواني أو تركيبي

لالستخدام البشري والبيطري ..

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - فاس  ا  النرجس  بوغافر  شارع   29

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 580.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 5.800  : سميرة  زنطار  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  سميرة  زنطار  الأيدة 

حي  املنيعي  املهدي  شارع   47 رقم 

طارق 1 فاس 30000 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  سميرة  زنطار  الأيدة 
 1 املنيعي حي طارق  املهدي  47 شارع 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3376/2021.
10I

FIGESEC SARLAU

 la طبيعة الفصول االربعة
nature de quatre saisons

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
 la nature طبيعة الفصول االربعة
de quatre saisons شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
حميدة، او ماعة القروية الطلوح 
قيادة راس العين، اقليم الرحامنة - 

43153 بنجرير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   09 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
الفصول  طبيعة  الوحيد  الشريك 
 la nature de quatre االربعة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   saisons
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
القروية  او ماعة  حميدة،  اوالد 
اقليم  العين،  راس  قيادة  الطلوح 
املغرب  بنجرير   43153  - الرحامنة 
نتيجة ل : التوقف التام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
الطلوح  القروية  او ماعة  حميدة، 
 - الرحامنة  اقليم  العين،  راس  قيادة 

43153 بنجرير املغرب. 

و عين : 

اعزري  ابراهيم  الأيد)ة( 

الأوالم  الغابة  دوار  وعنوانه)ا( 

املغرب  برشيد   26100 برشيد 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  جرير  بابن  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 233.

11I

malartci

 SOCIETE DAY-ELECTRIQUE
SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 SOCIETE DAY-ELECTRIQUE

SARL شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 

بوهندة قيادة اوالد مبارك بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.9443

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 13 يوليوز 

2021 تحت رقم 777.

12I

FLASH ECONOMIE

J E PROMO
إعالن متعدد القرارات

J E PROMO

شركة حات مأؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : برشيد 13 شارع 

محمد اوخامس الطابق 3 على 

اليأار تجزئة اليأر

رأسمالها : 100.000 درهم

رقم التقييد في الس ل التجاري 

: 13773بمقت�شى او مع العام 

االستثنائي املؤرخ بتاريخ 28 

 J E يونيو 2021 قرر شركاء شركة

PROMO ما يلي : 

 500 املرماري  الأيد زهير  تفويت 

حصة اجتماعية للأيد عثمان جابر 

والأيد ابراهيم جابر لكل واحد 250 

حصة اجتماعية

من  اجتماعية  حصة   166 هبة 

طرف الأيد مصطفى جابر لكل من 

ابراهيم  والأيد  الأيد عثمان جابر 

جابر

يصبح التوزيع او ديد للحصص : 

حصة   333 جابر  عثمان  الأيد 

اجتماعية

حصة   333 جابر  ابراهيم  الأيد 

اجتماعية

الأيد مصطفى جابر 334 حصة 

اجتماعية

 امل موع 1000 حصة اجتماعية

تعيين الأيد عثمان جابر والأيد 

جديدين  كمأيرين  جابر  ابراهيم 

الأيد  عوض  للشركة  متضامنين 

مصطفى  الأيد  مع  املرماري  زهير 

جابر, 

اوحصص  تفويت  على  املوافقة 

بين الشركاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 840

13I

ste united consulting

PHARMACIE CHAYMAE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE CHAYMAE
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 28 
تجزئة املدينة طريق بن سودة فاس - 

30000 فاس املغرب
مأؤولية  حات  شركة  تأسيس 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   26
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE CHAYMAE
صيدلية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء البيع واالستيراد
و ميع  التأويق  والتصدير 

املنتجات
الطبية ومأتحضرات التجميل

واملأتحضرات التصنيع
لصيدالنية من أصل نباتي حيواني

أو تركيبي لالستخدام البشري
والبيطري . .

 28 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس  بن سودة  طريق  املدينة  تجزئة 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 660.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
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 6.600  : اشرف  املعمري  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  اشرف  املعمري  الأيد 
باب  تجزئة  ه  عمارة   14 الشقة 
فاس  الشقف  عين  طريق  الأالم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  اشرف  املعمري  الأيد 
باب  تجزئة  ه  عمارة   14 الشقة 
فاس  الشقف  عين  طريق  الأالم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3377/2021.
14I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

WY MONDIAL
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
WY MONDIAL شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

ايموزار شارع موالي عبد هللا سايس 
فاس - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.60329
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   07 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»طريق ايموزار شارع موالي عبد هللا 
سايس فاس - 30000 فاس املغرب« 
االر�شي  الطابق  شقة   143 »رقم  إلى 

تجزئة عرصة الزيتون فاس - 30000 
فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3411/021.
15I

NOUSSAH CONSULTING

KAMALI PROMO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KAMALI PROMO شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 146 شارع 
محمد بوزيان الأالمة 3 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.173377
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2014 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
الأالمة  بوزيان  محمد  شارع   146«
3 - 20000 الدار البيضاء املغرب« إلى 
 22000  -  3 اوحداوية   30 زنقة   56«

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2015 تحت رقم 00574016.
16I

PwC advisory

POLYCLINIQUE DAY S.A
شركة املأاهمة
رفع رأسمال الشركة

PwC advisory
 lot 57, Tour CFC, étage 19,
 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc lot
 57, Tour CFC, étage 19, Quartier

 Casa Anfa, Hay Hassani، 0،
CASABLANCA Maroc

POLYCLINIQUE DAY S.A شركة 
املأاهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
اإلداري، زاوية زنقة 339 مع شارع 
عمر بن اوخطاب، بني مالل. - 
23020 بني مالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم   2020 يناير   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   39.744.400«
»555.600 درهم« إلى »40.300.000 
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 14 يوليوز 

2020 تحت رقم 369.
17I

FLASH ECONOMIE

S.K.Y.D.N
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

S.K.Y.D.N
شركة حات مأؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رأسمالها 100.000 
درهم

املقر الرئيس : 29، زنقة ابن إبي 
زرع، إقامة األزهار، محل رقم 1، 

القنيطرة
الس ل التجاري رقم 46619، 

التعريف الضريبي رقم 20734991، 
التعريف املوحد للمقاولة 

001540502000046
استقالة متصرف-شريك
تعيين متصرف-شريك

تعديل املادتين 14 و16 من النظام 
األسا�شي للشركة

او مع  محضر  بموجب   : أوال 
ماي   27 في  املؤرخ  اإلستثنائي  العام 
2021، قررالشريك الوحيد في شركة 

»س.ك.إ.د.ن«. ما يلي : 

اإلشهاد على استقالة الأيد كريم 

كروب من مهامه كمتصرف-شريك.

بورجاج  أنس  الأيد  تعيين 

غير  ملدة  متصرفا-شريكا  بصفته 

محددة.

من  و16   14 املادتين  تعديل 

النظام األسا�شي للشركة.

القانونـي  اإليداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

14 يونيو 2021 تحت عدد 83066.

للخالصة والتذكير

هيئة التأيير

18I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

RAHMANI DI-METALE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et

conseils juridiques

شارع محمد اوخامس إقامة اليمني 

الدور االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب

RAHMANI DI-METALE شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ 

محمحد العمراوي رقم 42 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAHMANI DI-METALE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للطباعة على املعادن.
شارغ   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 60000 - 42 محمحد العمراوي رقم 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 : الرحماني  اوحق  غبد  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الرحماني  اوحق  غبد  الأيد 
النصر  اقامة  اريس  عنوانه)ا( تجزئة 
 60000 252 5 غمارة  زنفة أم الربيع 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الرحماني  اوحق  غبد  الأيد 
النصر  اقامة  اريس  عنوانه)ا( تجزئة 
 60000 252 5 غمارة  زنفة أم الربيع 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2255.
19I

CSN MAROC

 STE CARRIERE ET
METEAUX

إعالن متعدد القرارات

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 STE CARRIERE ET METEAUX
»شركة حات املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : الطابق 
االر�شي حي ازوران زنقة اللوز - 
41050 امينتانوت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.1789

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي :
بيع حصص الأيد ابراهيم اوحافظ 
)166 حصة( للأيد الشناق ياسين.
 قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي :
اوحأن  املوك  الأيد  حصص  بيع 
)167 حصة( للأيد الشناق ياسين.
 قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي :
اوحافظ  ابراهيم  املأير  استقالة 
وتعيين ياسين الشناق كمأير جديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي : 
قدم الشركاء الأيد إبراهيم اوحافظ 
والأيد  أملوك  اوحأن  والأيد 
نقدية  مأاهمات  ياسين  الشناق 

للشركة بقيمة رأس املال
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
 000.00 الشركة  مال  رأس  يشكل   :
وهي  درهم(  ألف  )مائة  100درهم 
حصة  )ألف(   1000 إلى  مقأمة 
مكتتبة   ، للحصة  درهم   100 بقيمة 
قبل  من  بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل 
للشركاء  ، وجميعها مملوكة  الشركاء 
: الأيد إبراهيم اوحافظ 334 حصة 
اوحأن  الأيد  درهم   33.400.00
أملوك 333 حصة 33.300.00 درهم 
الأيد الشناق ياسين 333 حصة أو 
أن  الشركاء  يقر  درهم   33.300.00
ومدفوعة  بها  مكتتب  األسهم  هذه 
اوحصص  تخصيص  وأن  بالكامل 
ملأاهمتها  وفًقا  تم  أعاله  املذكورة 

نقًدا. 
على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 
أكثر  أو  واحد  الشركة  يدير   : مايلي 
الشركاء  أو  األفراد  أو  املأيرين  من 
إبراهيم  الأيد  تعيين  تم  ال.  أم 
من  الشناق  ياسين  والأيد  اوحافظ 
مشاركين  مأيرين  املغربية  او نأية 
من  قدر  بأكبر  يتمتعان  للشركة 
وهذه  للقانون  وفًقا  الصالحيات 
األنظمة األساسية. تتمتع بصالحيات 

التي  واملباني  األرض  ورهن  وبيع  شراء 
 STE الشركة  إلى  ستنتمي  أو  تنتمي 
 CARRIERE ET METEAUX SARL
في  األرا�شي  على  اوحفاظ  وكاالت  مع 
بالشهرة  والتعهد   ، املغربية  اململكة 
ستنتمي  أو  تنتمي  التي  واملعدات   ،
 STE CARRIERE ET الشركة  إلى 
املأيرين  يذكر   METEAUX SARL
التعيين  هذا  يقبلون  أنهم  املشاركون 
تعارض  أي  يوجد  ال  أنه  موضحين   ،
يقف  أن  يمكن  جانبهم  من  حظر  أو 
ستلتزم  التعيين.  هذا  طريق  في 
بجميع  صحيح  بشكل  الشركة 
من  بها  املتعلقة  والعمليات  األعمال 
للمأيرين  املنفصل  التوقيع  خالل 
اوحافظ  إبراهيم  الأيد  املشاركين 
تشغيل  سيتم  الشناق.  وياسين 
املنفصل  بالتوقيع  اوحأاب املصرفي 
للمأيرين املشاركين. يتمتع املأيرون 
 
ً
شموال األكثر  بالألطة  املشاركون 
أو  خاصة  هيئة  أي  تجاه  للتصرف 
RADEEMA- عامة أو أي هيئة أخرى
MMUNICIPALITY-COMMUNE-

 DELEGATION D’ETEIGNEMENT
وكالة حضرية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 374/2021.
20I

FLASH ECONOMIE

MED TANKERS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MED TANKERS
شركة حات مأؤولية محدودة 
بشريك وحيد، رأسمالها 
7.100.000.00 درهم

املقر الرئيس : 5، شارع يوسف بن 
تاشفين، الطابق 2، رقم 3، طنجة
الس ل التجاري رقم 102503 – 

التعريف الضريبي 39420926
التعريف املوحد للمقاولة 

002358916000050
تفويت حصص الشركة،

محرر  عرفي  عقد  بموجب   : أوال 
يوليوز2021   01 في  بطنجة  مؤرخ 
ومس ل بطنجة في 05 يوليوز 2021 : 
هولدينع  الدرهم  شركة  قامت   ·
ش.ح.م.م. بتفويت 71.000 حصة من 

اوحصص التي تملكها في 
شركة  إلى  طانكرز«  »ميد  شركة 
بالس ل  املقيدة  ش.ح.م.م.،  هولدر 

التجاري بالدارالبيضاء تحت 
الضريبي  التعريف   ،42287 رقم 
املوحد  التعريف   ،33628721 رقم 
للمقاولة رقم 002211926000025.
القرار  محضر  وبموجب   : ثانيا 
املؤرخ  الوحيد  للشريك  اإلستثنائي 
الشريك  قرر   ،2021 يوليوز   01 في 

الوحيد ما يلي : -
حصص  تفويت  على  املصادقة 

الشركة.
النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

األسا�شي للشركة.
القانونـي  اإليداع  تم   : ثالثا 
باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 08 

يوليوز 2021 تحت عدد 244.305.
للخالصة والتذكير 

هيئة التأيير 

21I

GRIFFE CONSEIL

دار صاحب
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRIFFE CONSEIL
29 زنقة بابوم فضاء املنار الطابق 
1 رقم 8 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
دار صاحب شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبة مكتب8 الدور الثاني 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509567
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
دار   : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صاحب.
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو إيجار أو إدارة إيجار ، كمؤجر أو 
مأتأجر ، إدارة وتشغيل املؤسأات 
دور  من  تتكون  التي  الأياحية 
 ، الفنادق  أو  الرياض  أو  الضيافة 
تقديم  أو  اإلقامة  نشاط  وكذلك 
الطعام أو الترفيه أو األنشطة املماثلة 

أو حات الصلة.
الدوائر  وإنجاز  الوساطة   )2
الأياحية أو مكوكات النقل الأياحي 

أو اوخدمات املماثلة.
3( ايداع واستخدام كافة براءات 
والعالمات  والعمليات  االختراع 

التجارية الأياحية.
العمليات  جميع  في  املشاركة   )4
والشركات واالتحادات التي لها غرض 

مماثل أو مرتبط داخلها.
اقامة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الدور  رامي زنقة سبة مكتب8 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
 600  : الدين  عز  بيوض  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : ياسين  صاحب  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد بيوض عز الدين عنوانه)ا( 
 2000 بوعثمان  سيدي  الكدية  حي 

ابن جرير املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  صاحب  الأيد 
3 زنقة القرنفل حي الراحة بوسيجور 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ياسين  صاحب  الأيد 
3 زنقة القرنفل حي الراحة بوسيجور 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

22I

FOUZMEDIA

SOCIETE ALAGMAD TRAV
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE ALAGMAD TRAV

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 
الوفاء 4 الرقم 1107 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ALAGMAD TRAV
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات الصناعية األخرى باو ملة؛
أعمال البناء املتخصصة األخرى.
بقعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 14000  -  1107 الرقم   4 الوفاء 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد وحأن الكماض عنوانه)ا( 

 01 قطاع   697 الرقم  مهدية  قصبة 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد وحأن الكماض عنوانه)ا( 

 01 قطاع   697 الرقم  مهدية  قصبة 

14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

23I

ائتمانية الفضيلة

YANYAT TRAVEL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة

رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�شي 

مراكش ، 40070، مراكش املغرب

YANYAT TRAVEL شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األر�شي رقم 399 املأيرة 3 

أ - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANYAT TRAVEL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأياحي.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 املأيرة   399 رقم  األر�شي  بالطابق 

أ - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيدة بوكار عائشة : 340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد الهياللي سعيد : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : ابراهيم  بوحتيت  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عائشة  بوكار  الأيدة 

املصمودي عملية الياقوت 3 46000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  الهياللي  الأيد 

 40000 سعادة   69 فيال  الأالم  دار 

مراكش املغرب.

الأيد بوحتيت ابراهيم عنوانه)ا( 

مراكش   40000  600 رقم  تاركة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  عائشة  بوكار  الأيدة 

املصمودي عملية الياقوت 3 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 186007.

24I
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FLASH ECONOMIE

AKANOU CALL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AKANOU CALL

 شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي : 128 زنقة 

العرعار الطابق 2 مكتب 6 - الدار 

البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   :  
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد

تأمية   :  AKANOU CALL

الشركة

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال
عنوان املقر االجتماعي : 128 زنقة 

العرعار الطابق 2 مكتب رقم 6 -الدار 

البيضاء

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 : مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم، مقأم كالتالي

 AKANOU GUIGRE  1000

SERGE الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  :األسماء   

ومواطن مأيري الشركة

 AKANOU GUIGRE SERGE

الأيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786362 

25I

FOUZMEDIA

 STE SOLUTION AU
TELEMARKETING

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE SOLUTION AU

TELEMARKETING شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 9 شارع اوحأن الثاني 6أ إقامة 
اوحأن الثاني - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61539
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تأمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 STE SOLUTION AU  : تأميتها 

.TELEMARKETING
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لإلتصاالت الهاتفية.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
6أ إقامة  الثاني  9 شارع اوحأن  رقم 
القنيطرة   14000  - الثاني  اوحأن 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
منصور  آيت  سكينة  الأيدة 
الرقم  أ2  العربي  املغرب  عنوانه)ا( 
القنيطرة   14000 الرامي  بئر   134

املغرب.

عنوانه)ا(  حيدة  الزبير  الأيد 

أملانيا -- -- أملانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  حيدة  الزبير  الأيد 

أملانيا -- -- أملانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

26I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AKWAN
IMMOBILIER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AKWAN IMMOBILIER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AKWAN IMMOBILIER

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد أمين بناني عنوانه)ا( شارع 
حمزة  إقامة  الدخي�شي  اوحأين 

عمارة 8 الشقة 8 --- فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد أمين بناني عنوانه)ا( شارع 
حمزة  إقامة  الدخي�شي  اوحأين 

عمارة 8 الشقة 8 --- فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
27I

FIDUCIAIRE INOVA

ABHA CONSTRUCTION
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل اوحضري حي القدس 
البرنو�شي الدار البيضاء ، 20610، 

الدار البيضاء املغرب
ABHA CONSTRUCTION شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 
زنقة 3 تجزئة وم ن ح الطابق االول 
القدس سيدي البرنو�شي البيضاء - 

26100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 ABHA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.CONSTRUCTION

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشييد املباني.

 18 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق االول  3 تجزئة وم ن ح  زنقة 

 - البيضاء  البرنو�شي  سيدي  القدس 

26100 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : املأكاوي  سعيد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : بنار  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد سعيد املأكاوي عنوانه)ا( 

رقم 246 تجزئة جنان البركة بوزنيقة 

13100 بوزنيقة املغرب.

الأيد محمد بنار عنوانه)ا( اقامة 

رقم   06 عمارة   1 األمان  تجزئة  نبيل 

 20402 البيضاء  مومن  سيدي   11

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد سعيد املأكاوي عنوانه)ا( 

رقم 246 تجزئة جنان البركة بوزنيقة 

13100 بوزنيقة املغرب

الأيد محمد بنار عنوانه)ا( اقامة 

رقم   06 عمارة   1 األمان  تجزئة  نبيل 

 20402 البيضاء  مومن  سيدي   11

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785102.

29I

STE AUCOGEST SARL

V-STAFF-H

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

V-STAFF-H شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة رقم 

6 الطابق الثاني شارع غاندي حي 

القدس - 80080 أكادير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.41911

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

مأؤولية  حات  شركة   V-STAFF-H

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شقة رقم 6 الطابق 

القدس  حي  غاندي  شارع  الثاني 

نتيجة  املغرب  أكادير   80080  -

منذ  الشركة  واجهت  لصعوبات 

تأسيأها.

و عين : 

حأني  اسماعيل  الأيد)ة( 

الزنقة   14 بلوك   09 رقم  وعنوانه)ا( 

ف أ 6 الفرح بنأركاو 80080 أكادير 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 21 يونيو 2021 وفي شقة رقم 

حي  غاندي  شارع  الثاني  الطابق   6

القدس - 80080 أكادير املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 101875.

30I

CABINET CRCOM

MASTER NORD 
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES
FES ،30000 ، اململكة املغربية
 MASTER NORD شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 

املنطقة الصناعية عين الشقف 
الطابق 1 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.50041

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
عراب  فدوى  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   7.500
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   15.000
عثمان حمزي بتاريخ 30 يونيو 2020.
عراب  فدوى  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   7.500
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   15.000

نبيل جطو بتاريخ 30 يونيو 2020.
اوحاجي  محمد  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   7.500
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   15.000
حاتم اوحاجي بتاريخ 30 يونيو 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3386.
31I

ste cofiguer sarl

STE COMPLEXE AMAZON
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE COMPLEXE AMAZON

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي يوسف جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPLEXE AMAZON

-مركب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي

-محطة وقود.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 35100  - جرسيف  يوسف  موالي 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 400  : براك  العزيز  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : فطاط�شي  جمال  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد ابراهيم براك : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد عبد العزيز براك عنوانه)ا( 

 cannenburchstraat 111 3077

.ROTTERDAM PAYS-BAS

الأيد جمال فطاط�شي عنوانه)ا( 

 35100  1 زنقة  بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا(  براك  ابراهيم  الأيد 

 WOLPHAERTSBOCHT 3081

.ROTTERDAM PAYS-BAS
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد عبد العزيز براك عنوانه)ا( 

 cannenburchstraat 111 3077

ROTTERDAM PAYS-BAS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14 يوليوز 

2021 تحت رقم 1118/2021.

33I

CABINET RAMI EXPERTISE

AGRO RANS
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

AGRO RANS »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 869 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

مكتب الطابق األول رقم 4 فاس - 

30000 فاس املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.47457

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: زيادة رأس املال

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: وهب حصص 

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تفويت حصص 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

على  ينص  الذي   :  6-7 رقم  بند 
مايلي : زيادة رأس املال من »600.000 

عن  1.000.000درهم«  »الى«  درهم 

واالخراج  النقدي  االكتتاب  طريق 

قدرها.400.000  أرباح  بتضمين 

درهم.

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
: وهب 1500 حصة من أصل 2400 
 « الى   « زاز حميد  »الأيد  حصة من 

الأيد زاز محمد امين »
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي : 
* تفويت 500 حصة من أصل 1200 
حصة من » الأيد تازي شرتي سعد 
تفويت   *  « غيتة  زاز  »الأيدة  الى   «
حصة   1200 أصل  من  حصة   500
 « رشيد  علوي  شريفي  »الأيد  من 
الى »الأيدة زاز غيتة » *تفويت 500 
من  حصة   1200 أصل  من  حصة 
الى  نورالدين«  شرتي  تازي  »الأيد 

»الأيدة زاز غيتة » 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3283.
34I

cabinet idrissi

STE BL BATIMENTS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
STE BL BATIMENTS شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة بنمو�شى 
الكواش الطابق التاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68005
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE BL : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.BATIMENTS
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
 ، البناء  بنشاط  املتعلق  العمل   •  
والهندسة املدنية ، وتخطيط املدن ، 
وبشكل عام جميع األعمال املتنوعة.
وشراء  املقالع  جميع  استغالل   •  
ومواد  املنتجات  جميع  وتصنيع  وبيع 

البناء.
التي  العقارية  العمليات  جميع   •  
املناطق  أو  املباني  تشييد  إلى  تهدف 
الأكنية أو شرائها أو بيعها أو تقأيمها 
أو  فيها  املأاهمة  أو  استبدالها  أو 

تأجيرها أو تطويرها أو تشييدها.
أو  تأجير  أو  حيازة  أو  إنشاء   •  
تشغيل أو تأجير أي مؤسأة تجارية أو 
املذكورة  بالعمليات  تتعلق  صناعية 
اوحصول  أو  على  واوحصول   ، أعاله 
أو  التنازل  أو  اختراع  براءات  أي  على 
تراخيص  جميع  وامتياز   ، املأاهمة 

التشغيل.
التجارية  املعامالت  جميع   •  
واملنقولة  واملالية  والصناعية 
مباشر  بشكل  تتعلق  التي  والعقارية 
أو غير مباشر بالهدف االجتماعي وأي 

أغراض مماثلة أو حات صلة.
- استيراد وتصدير.

- التجارة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم اوخطابي عمارة بنمو�شى 
الكواش الطابق التاني - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : الدين  بدر  وحلو  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد وحلو بدر الدين عنوانه)ا( 
 30000  164 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد وحلو بدر الدين عنوانه)ا( 
 30000  164 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2536/2021.

35I

KAMAR BENOUNA

NOVOMETAL ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
NOVOMETAL ش م م »شركة 

حات املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : طريق 
الشاطئ 111 كلم 9.3 عين الأبع - 
20590 الدارالبيضاء املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.60121

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: الزيادة في راسمال من 75.000.000 
بادمج  درهم   84.000.000 الى  درهم 

من االحتياط 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: الزيادة في راسمال من 84.000.000 
بجلب  درهم   86.500.000 الى  درهم 

من اوحأاب او اري 
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تغيير البند الأابع من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 

: راسمال 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786176.

36I
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BRIGHTEN CONSULTING

REVOMEDIC
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقامة رقم 99 بيير بارنت الطابق 05 
رقم 10 ، 20000 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
REVOMEDIC شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
509827

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REVOMEDIC
استيراد،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارة  توزيع،  بيع،  شراء،  تصدير، 
والوساطة التجارية للمعدات الطبية 

وشبه طبية
األجهزة  جميع  توزيع  بيع،  شراء،  ـ 

والبرمجيات في املغرب واوخارج
رخصة  ألي  التجاري  التمثيل  ـ 
أو  باملغرب  صنعت  تجارية  عالمة  أو 

باوخارج 
وشبه  باو ملة  وتأويق  صناعة   
او ملة أو بالتقأيط عبر األنترنيت أو 
في املتاجر املتخصصة في مجال طب 

ألسنان 
اإلنتاج  عمليات  جميع  تنفيذ  ـ 
نيابة عن الشركة أو نيابة عن أطراف 

أخرى وطنية أوأجنبية
املنتجات  املعدات،  جميع  توزيع  ـ 
ونصف  املصنعة  اوخام  واملواد 

املصنعة

الطبية  األجهزة  وتوزيع  استيراد  ـ 

وشبه الطبية

املكمالت  وتوزيع  استيراد  ـ 

الغذائية

املتعلقة  األجهزة  وتوزيع  استيراد  ـ 
بتشخيص املخبري

عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 

الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
رقم 6 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

حصة   850  : لهنا  نبيل  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100  : لهنا  فؤاد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيدة بشرى بوزيدي : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

 383 عنوانه)ا(  لهنا  نبيل  الأيد 

بنور  سيدي  بام  حي   3 مجموعة 

24350 او ديدة املغرب.

 10 عنوانه)ا(  لهنا  فؤاد  الأيد 

 24040 او ديدة  الواحة  تعاونية 

او ديدة املغرب.

عنوانه)ا(  بوزيدي  بشرى  الأيدة 
الدار  كوميز  ممر  سبايس  زنقة   50

البيضاء 20450 او ديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

 383 عنوانه)ا(  لهنا  نبيل  الأيد 

بنور  سيدي  بام  حي   3 مجموعة 

24350 او ديدة املغرب

 10 عنوانه)ا(  لهنا  فؤاد  الأيد 

 24040 او ديدة  الواحة  تعاونية 

او ديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

38I

GLOBAL TRADING GOODSًً
كلوبال تغايدين كوذز ًك.ت.ًك
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL TRADING GOODS

 RUE JEAN JAURES ETAG 6,49

 APPT 12 GAUTHIER GAUTHIER

 CASA، 20200، CASABLANCA

MAROC

 شركة 
ًً
كلوبال تغايدين كوحز ًك.ت.ًك

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

جان جوخيس الطابق 6 الشقة 12 

 CASA 20200 كوتي الدارالبيضاء

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

503901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   21

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

اإلقتضاء بمختصر تأميتها : كلوبال 

.
ًً
تغايدين كوحز ًك.ت.ًك

 ، تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير.
49 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 12 الشقة   6 الطابق  جوخيس  جان 

 CASA 20200 الدارالبيضاء  كوتي 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : مدان  يونس  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : أمغواش  إبراهيم  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مدان  يونس  الأيد 
 20040 بوركون  حلقة  ابن  زنقة   18

الدارالبيضاء املغرب.

الأيد إبراهيم أمغواش عنوانه)ا( 

كايي ريأانتو سير رقم 01 بورتال 01 

بيأو 01 بويرتا س سبة 51005 سبة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  مدان  سارة  الأيدة 
ج  ق   27 رقم   7 زنقة  الدوام  درب 

20040 الدارالبيضاء املغرب

الأيد إبراهيم أمغواش عنوانه)ا( 

كايي ريأانتو سير رقم 01 بورتال 01 

بيأو 01 بويرتا س سبة 51005 سبة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 773960.

39I

CABINET JOUDY CONSEIL

TELQUEL DIGITAL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

مكتب جودي لالستشارة
زنقة شومبينيي الطابق الثالث شارع 

إميل زوال الدار البيضاء 15

الهاتف : 05.22.54.00.55

الفاكس : 05.22.54.09.00

« TELQUEL DIGITAL «

شركة حات املأؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد

املقر االجتماعي : 34 زنقة شرم 

الشيخ الطابق 5 الدار البيضاء 

املغرب

استمرار نشاط الشركة

الس ل التجاري الدار البيضاء رقم 

147039 :

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

دراسة  وبعد  ماي2021،   25 بتاريخ 

ما  وحأب  الشركة،  لوضعية 

الأنوية اوحأابات  أوضحته 
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 2020 دجنبر   31 ب  املختتمة   
العادي  العام  باو مع  عليها  املصادق 
لأنة 2021 والتي أظهرت بأن رؤوس 
عن  تقل  للشركة  الذاتية  األموال 
 86 الفصل  إطار  وفي  الرأسمال  ربع 
 ،1997 فبراير   13 ل   5-96 لقانون 
تقرر عدم حل الشركة رغم اوخأائر 

املس لة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء.  بالدار  التجارية 

يوليوز2020 تحت رقم 786131.
40I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

AL FIDA LOGISTIQUE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72000، املر�شى العيون 

املغرب
AL FIDA LOGISTIQUE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أسفي 
رقم 20 شقة 01 املر�شى العيون - 
70002 املر�شى العيون املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 AL  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FIDA LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأويق   . الغير  وحأاب  البضائع 
 - البحرية  املأكوالت  منتجات 
االستيراد والتصدير ؛ تشغيل مصانع 
املنتجات  على  واملحافظة  املعاو ة 
امللكية  حقوق  واكتأاب  الأمكية 
حات  أو  املماثلة  الصناعات  في جميع 

الصلة.......
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املر�شى   01 شقة   20 رقم  أسفي 
العيون  املر�شى   70002  - العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : بن جعا  اد  الأيد رشيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد رشيد اد بن جعا عنوانه)ا( 
زنقة 45 رقم 37 حي املوظفين اكادير 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد رشيد اد بن جعا عنوانه)ا( 
زنقة 45 رقم 37 حي املوظفين اكادير 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2376/2021.
41I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TRANSPORT LAGROU
شركة حات مأؤولية محدودة 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
TRANSPORT LAGROU شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 703 أزلي 
او نوبي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.49517

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 
شركة   TRANSPORT LAGROU
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
أزلي   703 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مراكش   40000  - مراكش  او نوبي 

املغرب نتيجة لألسباب خاصة.
و عين : 

الأيد)ة( العربي لكرو وعنوانه)ا( 
مراكش   703 رقم  او نوبي  أزلي  حي 
)ة(  املغرب كمصفي  40000 مراكش 

للشركة.
و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
703 أزلي  2021 وفي  21 يونيو  بتاريخ 
مراكش   40000  - مراكش  او نوبي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126052.
42I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

PESCA RIO DE ORIO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�شى 
العيون ، 72000، املر�شى العيون 

املغرب
PESCA RIO DE ORIO شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

يوسف بن تاشفين رقم 35 شقة 2 
تجزئة املأيرة اوخضراء - 70002 

املر�شى العيون املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 PESCA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. RIO DE ORIO
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتجزئة؛  باو ملة  األسماك 
الشراء،  اوحفظ،  الصيد،  التجميد، 
البيع، التأويق، االستيراد والتصدير 

بكافة أنواعه.......
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 شقة   35 رقم  تاشفين  بن  يوسف 
 70002  - اوخضراء  املأيرة  تجزئة 

املر�شى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : بوغيد  لطيفة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  بوغيد  لطيفة  الأيدة 
 08 رقم  امكالة  الزنقة  الأعادة  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  بوغيد  لطيفة  الأيدة 
 08 رقم  امكالة  الزنقة  الأعادة  حي 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2375/2021.

43I
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RS.KALACOMPTA

 STORY RIF TECHNOLOGIE
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 STORY RIF TECHNOLOGIE
SARL AU شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق التاني 

 TANGER 90000 رقم 3 طنجة
TANGER املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116791
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STORY : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.RIF TECHNOLOGIE SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالعمليات  القيام  هو  الشركة  من 
إما   ، اوخارج  وفي  املغرب  في  التالية 
باألصالة عن نفأها أو نيابة عن الغير 
الصناعية  واملعدات  اآلالت  تركيب   :
وتزيين   ، املراقبة  كاميرات  وتركيب   ،

املباني..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 
 TANGER 90000 طنجة   3 رقم 

TANGER املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : املكريني  ايوب  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  املكريني  ايوب  الأيد 

 10 شقة   42 رقم   7 زنقة  امل د  حي 

9000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  املكريني  ايوب  الأيد 

 10 شقة   42 رقم   7 زنقة  امل د  حي 

9000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم -.

44I

cabinet comptable aziz

HAMMAM AL FARAH
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد او ديد ابن امأيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

HAMMAM AL FARAH شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ركراكة إقامة الكورنيش عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20040 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMMAM AL FARAH
حمام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقليدي .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ركراكة إقامة الكورنيش عمارة 2 رقم 
الدارالبيضاء   20040  - بوركون   1

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 125  : رضا  أحمد  لقنيتي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد لقنيتي محمد ياسين : 125 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد لقنيتي أسامة : 125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 125  : صفية  لقنيتي  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : الأيد لعبال محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
رضا  أحمد  لقنيتي  الأيد 
28 رقم  املنارة زنقة  عنوانه)ا( تجزئة 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورني   15

املغرب.
ياسين  محمد  لقنيتي  الأيد 
28 رقم  املنارة زنقة  عنوانه)ا( تجزئة 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورني   15

املغرب.
عنوانه)ا(  أسامة  لقنيتي  الأيد 
 15 رقم   28 زنقة  املنارة  تجزئة 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورني 

املغرب.
عنوانه)ا(  صفية  لقنيتي  الأيدة 
 15 رقم   28 زنقة  املنارة  تجزئة 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورني 

املغرب.
الأيد لعبال محمد عنوانه)ا( حي 
 146 رقم  تازة  شارع  عبدهللا  موالي 
الدارالبيضاء   20470 الشق  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد لعبال محمد عنوانه)ا( حي 

 146 رقم  تازة  شارع  عبدهللا  موالي 

الدارالبيضاء   20470 الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 24910.

45I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TACENERGY SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-04 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

TACENERGY SARL AU شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
زنقة 88 رقم 11 الطابق الأفلي - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TACENERGY SARL AU

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والطاقات  الشمأية  األلواح  وبيع 

املتجددة.
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عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 
 - الأفلي  الطابق   11 رقم   88 زنقة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 : اوحميد  عبد  بزكوتي  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
اوحميد  عبد  بزكوتي  الأيد 
 67 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

رقم 22 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
اوحميد  عبد  بزكوتي  الأيد 
 67 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا( 

رقم 22 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244389.
46I

COFISCOM

GENEVE BEACH
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

GENEVE BEACH شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 02 زنقة 
البديع حي النور - 63300 بركان 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENEVE BEACH
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قوارب املتعة.
02 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
بركان   63300  - النور  حي  البديع 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   500  : رابح  عزاوي  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : محمد  سغروشني  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد عزاوي رابح عنوانه)ا( زنقة 
املحمدي  حي   16 رقم  نافع  بن  عقبة 

63300 بركان املغرب.
محمد  سغروشني  الأيد 
حي   02 رقم  البديع  زنقة  عنوانه)ا( 

النور 63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد عزاوي رابح عنوانه)ا( زنقة 
املحمدي  حي   16 رقم  نافع  بن  عقبة 

63300 بركان املغرب
محمد  سغروشني  الأيد 
حي   02 رقم  البديع  زنقة  عنوانه)ا( 

النور 63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 891.
47I

MAROC CONSULTANTS

ZIN TISSU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC CONSULTANTS
 27RUE DE BAPAUME 3

 EME ETAGE BUREAU B
 CASABLANCA، 20203،
CASABLANCA MAROC

ZIN TISSU شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10شارع 
اوحرية الطابق الثالث شقة 5 - 
20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

489645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   20
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ZIN  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TISSU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع  بيع  شراء  تصديرواستيراد 

األقمشة.
10شارع   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  5 شقة  الثالث  الطابق  اوحرية 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : نصير  اإلله  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد عبد اإلله نصير عنوانه)ا( 
 15 الرقم   22 الزنقة  املس د  حي 

20550 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد عبد اإلله نصير عنوانه)ا( 
 15 الرقم   22 الزنقة  املس د  حي 

20550 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 765310.

48I

GREEN MABANI

GREEN MABANI
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GREEN MABANI

 APPARTEMENT N°3 ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALEH

 SECTEUR 14 LOT 141 ، 27182،

Casablanca maroc

GREEN MABANI شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

3 املنطقة الصناعية اوالد صاوح 

بقعة 141 قطاع 14 - 34124 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509847

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN MABANI

االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري 

اشغال البناء .

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

صاوح  اوالد  الصناعية  املنطقة   3

14 - 34124 الدار  141 قطاع  بقعة 

البيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الأيد الغنجاوي وحأن 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

وحأن  الغنجاوي  الأيد 
 54 عمارة  البيضاء  باب  عنوانه)ا( 
الدار   27134 بوسكورة   15 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
وحأن  الغنجاوي  الأيد 
 54 عمارة  البيضاء  باب  عنوانه)ا( 
الدار   27182 بوسكورة   15 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
49I

CABINET RAMI EXPERTISE

WELDONE CONSULTING
شركة حات مأؤولية محدودة 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

 WELDONE CONSULTING
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة بن مو�شى 
او واش الطابق الثاني فاس. - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68771
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WELDONE CONSULTING
*مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري
*االستشارات اإلدارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بن  عمارة  اوخطابي  الكريم  عبد 
فاس.  الثاني  الطابق  او واش  مو�شى 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 : علي  محمد  بنأودة  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
علي  محمد  بنأودة  الأيد 
عنوانه)ا( 89 تجزئة الكولومب طريق 
ايموزار فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

علي  محمد  بنأودة  الأيد 
عنوانه)ا( 89 تجزئة الكولومب طريق 

ايموزار فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3333.
50I

FINACS

NRJINTERNATIONAL
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,250

 youssef Residence Kadmy
 7ème étage N°20 250, Bd

 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage

 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC

NRJInternational شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 374 ، 

عمارة األتريوم ، شارع عبد املؤمن 

، الطابق اوخامس - 20042 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.78637

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.575.000«

»1.575.000 درهم« إلى »3.150.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26097.

51I

BUREAU ESSOUFYANI

SAFE PARCEL

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

SAFE PARCEL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك G رقم 884 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37495

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 12 

يوليوز 2021 تم إعداد القانون 

األسا�شي لشركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 SAFE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARCEL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عروض   – للبضائع  والدولي  الوطني 

نقل البضائع على الصعيدين الوطني 

والدولي – نقل البضائع بدون مرافق.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   884 رقم   G بلوك  الوحدة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد محمد ر�شى جبان : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

جبان  ر�شى  محمد  الأيد 

مدريد   28001 إسبانيا  عنوانه)ا( 

إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

جبان  ر�شى  محمد  الأيد 

مدريد   28001 إسبانيا  عنوانه)ا( 

إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2321.

52I
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build work

BELLE MONDE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

build work

 67 رقم   37 زنقة   3 الهناء  حي 

 ،90000  ، طنجة   3 رقم  الشقة 

طنجة املغرب

حات  شركة   BELLE MONDE

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد

حي   : اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 2 12 محل رقم  أ رقم  1 شارع  الهناء 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.75129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 

حات  شركة   BELLE MONDE حل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 2 12 محل رقم  أ رقم  1 شارع  الهناء 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

لكوفيد 19.

و عين : 

البقالي  عزالدين  الأيد)ة( 

القاسمي وعنوانه)ا( الهناء 3 القطعة 

املغرب  طنجة   90000 طنجة   1340

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 02 يوليوز 2021 وفي حي الهناء 

1 شارع أ رقم 12 محل رقم 2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6418.

53I

BRADUS BUSINESS CENTER

TECHMED DIAGNOSTICS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع باو ريدة 
الرسمية

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
 TECHMED DIAGNOSTICS

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
رجراجا إقامة الكورنيش عمارة 

سكنية 2 طابق أر�شي 1 شقة 2 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

باو ريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسمية عدد 5670 بتاريخ 30 يونيو 

.2021
 : : مبلغ رأسمال الشركة  بدال من 

100.000 درهم، مقأم كالتالي : 
 TAOUFIK AZIM : 1.000 الأيد

حصة بقيمة 100 درهم للحصة
 : الشركة  رأسمال  مبلغ   : يقرأ 

10.000 درهم، مقأم كالتالي : 
 TAOUFIK AZIM : 100 الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة
الباقي بدون تغيير.

54I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

DEV UNITY
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

DEV UNITY شركة حات املأؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اكزناية قطعة 580 رقم 

3 و4 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.84875

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   25 في  املؤرخ 

 DEV شركة حات املأؤولية املحدودة

 100.000 رأسمالها  مبلغ   UNITY

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

قطعة  اكزناية  الصناعية  املنطقة 

580 رقم 3 و4 طنجة طنجة 90000 

افالس   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

الشركة .

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 

رقم   580 قطعة  اكزناية  الصناعية 

طنجة   90000 طنجة  طنجة  و4   3

املغرب . 

و عين : 

بتغراصا  املغيت  عبد  الأيد)ة( 

معاد  فيال  سوسان  زنقة  وعنوانه)ا( 

 90000 طنجة  املقراع  جامع   6 رقم 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

بوعزفة  ياسين  محمد  الأيد)ة( 

رياض  عمارة  برانص  حي  وعنوانه)ا( 

شارع صالح صالح بن غدبان رقم 31 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : مكتب التس يل 

والطابع طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6228.

55I

FIDUSCAL

كي 6 ييزنيس
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
كي 6 ييزنيس »شركة حات املأؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
الروداني رقم 13 زنقة احمد 

امل اطي تجزئة األلب الطابق األول 
رقم 8 املعاريف - 20380 
الدار البيصاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.491515

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
الذي   : اوحصص  بيع   1 قرار رقم 
ينص على مايلي : باعت الأيدة كيان 
 (25( وعشرين  خمأة  بينغ  يونغ 
حصة بقيمة 100.00 درهًما لكل منها 

لصاوح الأيد تان شياوفينغ 
او ديد  التقأيم   2 رقم  قرار 
لرأسمال : الذي ينص على مايلي : قرر 
او مع بناًء على اقتراح املأير ، ح ز 
اوحصص أدناه في املقترحات التالية : 
- الأيدة كيان يونغ بينغ…75 حصة. 
الأيد تان شياوفينغ….. 25 حصة 

 : تاني  مأير  تعيين   3 رقم  قرار 
او مع  يعين   : مايلي  على  ينص  الذي 
تاني  كمدير  شياوفينغ  تان  الأيد 
يصرح  محدودة.  غير  لفترة  للشركة 
بأنه على علم بأصول  املأير او ديد 

والتزامات الشركة املذكورة.
 : اإلدارة  صالحيات   4 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي : تتمتع اإلدارة 
والتصرف  اإلدارة  صالحيات  بأوسع 
للتصرف   ، تحفظ  أو  قيود  دون   ،
باسم الشركة ونيابة عنها فيما يتعلق 
جميع  في   ، الثالثة  األطراف  بجميع 
الظروف ، مع مراعاة الصالحيات التي 
العام او مع  إلى  القانون  يخصصها 
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الشركة  ستلتزم   ، وبالتالي  العادي.   
بأي عمل يتعلق بها وكذلك العمليات 
املالية بتوقيع الأيدة كيان يونغ بينغ 

، بصفتها مديرة مشاركة.
قرار رقم 5 تحويل الشكل القانوني 
تحويل  تم   : مايلي  على  ينص  الذي   :
من  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
شريك وحيد إلى شركة حات مأؤولية 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
على  ينص  الذي   :  6 بند  رقم  بند 

مايلي : املأاهمات
على  ينص  الذي   :  7 بند  رقم  بند 

مايلي : راسمال الشركة
بند رقم بند 15 : الذي ينص على 

مايلي : تعيين املأير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 786941.
56I

sofoget

OPTIC CENTRE D'AFFAIRE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 OPTIC CENTRE D›AFFAIRE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
15 شارع اوحأن الثاني محل 3 - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   14
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 OPTIC : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.CENTRE D’AFFAIRE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اختصا�شي نظارات.
عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 
 -  3 محل  الثاني  اوحأن  شارع   15

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد سعد صالح الدين : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد سعد صالح الدين : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الدين  صالح  سعد  الأيد 
 14000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  تاودي  هاجر  الأيدة 
القنيطرة   14000 املغرب  القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85590.
57I

STE FIDUCONFIANCE

ART OUMRANE
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ART OUMRANE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : متجر 
رقم 144 زنقة عين البيدا بلوك 

A5 عوينت اوذ اج فاس - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.30223

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   09 في  املؤرخ 
حات  شركة   ART OUMRANE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املأؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   300.000,00
144 زنقة عين  اإلجتماعي متجر رقم 
البيدا بلوك A5 عوينت اوذ اج فاس 
- 30000 فاس املغرب نتيجة لتوقف 

النشاط االقتصادي للشركة .
و عين : 

الأيد)ة( عزيز الزايدي وعنوانه)ا( 
عمارة  الثاني  الطابق   06 رقم  الشقة 
مكناس  طريق   2 ثغات  تجزئة  س 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
متجر  وفي   2021 أبريل   09 بتاريخ 
 A5, رقم 144 زنقة عين البيدا, بلوك
عوينت اوذ اج فاس - 30000 فاس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2351/021.
58I

sofoget

CAFE RENOSA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CAFE RENOSA شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
442 محمد اوخامس وابو بكر 

الصديق 14000 القنيطرة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35067

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

عبدالغني موش كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85707.
59I

ALPHA EXPERTISE

 HAUTES ETUDES DES
METIERS D’ASSURANCES
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

ALPHA EXPERTISE
 Angle Av Med 5 et Chevalier

 Bayard Place Yasser Résidence
 Valrose Entrée E, Etage 1 App.3 -
 Belvédère ، 20300، Casablanca

MAROC
 HAUTES ETUDES DES METIERS
D’ASSURANCES شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري ناديا ، شارع ابراهيم 

الروداني ، شارع 2 ، شقة 8 ، الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.245631

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
 HAUTES ETUDES DES METIERS
رأسمالها  مبلغ   D’ASSURANCES
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
 ، ناديا  التجاري  املركز  اإلجتماعي 
 ،  2 شارع   ، الروداني  ابراهيم  شارع 
 20000  - البيضاء  الدار   ،  8 شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بدء النشاط من البداية.
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املركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ابراهيم  شارع   ، ناديا  التجاري 
الدار   ،  8 ، شقة   2 ، شارع  الروداني 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب . 
و عين : 

الأيد)ة( عكرمة دباغ بوطربوش 
وعنوانه)ا( 209 تجزئة. لينا - سيدي 
معروف - الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 780443.
60I

DARKAOUI NAJIM

JUNIOR PRIVATE SCHOOL
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

DARKAOUI NAJIM
 BOITE POSTALE N°459

 TETOUAN PRINCIPAL BOITE
 POSTALE N°459 TETOUAN

 PRINCIPAL، 93000، TETOUAN
MAROC

 JUNIOR PRIVATE SCHOOL
شركة حات املأؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
 AV 09 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AVRIL LOT. ESSALAM LOT
 N°01 - 93000 TETOUAN

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.26697

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   31 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
مبلغ   JUNIOR PRIVATE SCHOOL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 AV 09 AVRIL اإلجتماعي  مقرها 
 LOT. ESSALAM LOT N°01 -

TETOUAN MAROC 93000 نتيجة 
ل : عدم ترخيص الألطات الوصية.

 AV 09 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 AVRIL LOT. ESSALAM LOT N°01

 .- 93000 TETOUAN MAROC
و عين : 

 ROFAIDA EL الأيد)ة( 
 104 وعنوانه)ا(   HADDAD
 AV KHORTOUM TOUABEL
 SOUFLA 93000 TETOUAN

MAROC كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 960.
61I

BCNG

STE : HA AUTO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE : HA AUTO شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509357
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE :  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HA AUTO
غرض الشركة بإيجاز : ميكانيك، 

إصالح.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 92 9 رقم  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
300.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد حكيم أنوار : 300.000,00 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد حكيم أنوار : 3.000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  أنوار  حكيم  الأيد 
شقة6  طابق2  سهام  تجزئة   38
البيضاء  الدار   20050 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  أنوار  حكيم  الأيد 
شقة6  طابق2  سهام  تجزئة   38
البيضاء  الدار   20050 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم -.
62I

CSN MAROC

PIXELSTORM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC
PIXELSTORM شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

اوخميس جماعة تيديلي مأفيوة 

ايت اورير اوحوز - 42085 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIXELSTORM

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوميات وألعاب الفيديو

إدارة عمليات اوخدمات التجارية.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مأفيوة  تيديلي  جماعة  اوخميس 

مراكش   42085  - اوحوز  اورير  ايت 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : نهال  اوحوانتي  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  نهال  اوحوانتي  الأيدة 

مراكش   40130  731 رقم  تاركة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  نهال  اوحوانتي  الأيدة 

مراكش   40130  731 رقم  تاركة  حي 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 186061.

63I

مكتب او رودي

LE VRAI TRANSPORT
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب او رودي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

LE VRAI TRANSPORT شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي غرفة 

التجارة والصناعة واوخدمات الحي 

االداري زنقة القايد احمد الريفي 

ص ب 37 62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : في 

طور االنجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 LE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VRAI TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

غرفة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحي  واوخدمات  والصناعة  التجارة 

االداري زنقة القايد احمد الريفي ص 

ب 37 62000 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : مأاوي  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : مأاوي  محمد  الأيد 
100.000درهم بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مأاوي  محمد  الأيد 
الناضور   62000 املركز  شيكر  بني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مأاوي  محمد  الأيد 
الناضور   62000 املركز  شيكر  بني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14 يوليوز 

2021 تحت رقم 2376.
64I

LE PUBLICATEUR LEGAL

URBA PLAY
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 20450، 

الدار البيظاء املغرب
URBA PLAY شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 شارع 

عرعار الطابق 2 مكتب رقم 6 - 
20100 الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

494331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   19
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 URBA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. PLAY
توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب معدات األلعاب.

 128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عرعار الطابق 2 مكتب رقم 6 - 

20100 الدارالبيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
500 حصة   : حميم  سعد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد حأن اوحيان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد سعد حميم عنوانه)ا( حي 
الأدري م 5 زنقة 64 رقم 4 20100 

الدارالبيضاء املغرب .
عنوانه)ا(  اوحيان  حأن  الأيد 
دوار تلحاج ادا وهند الصفاء 20100 

شتوكة ايت بها املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد سعد حميم عنوانه)ا( حي 
الأدري م 5 زنقة 64 رقم 4 20100 

الدارالبيضاء املغرب 
عنوانه)ا(  اوحيان  حأن  الأيد 
دوار تلحاج ادا وهند الصفاء 20100 

شتوكة ايت بها املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769865.
65I

FIVEXCOMAFI

MY TAGNA
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

FIVEXCOMAFI
عمارة 12 الطابق االول الشقة 4 

شارع ابن خلدون ، 50000، مكناس 
املغرب

MY TAGNA شركة حات املأؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي املدينة 
او ديدة الركن 114 البأاتين 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.51687

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 

 MY املحدودة  املأؤولية  شركة حات 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   TAGNA

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

املدينة او ديدة الركن 114 البأاتين 

املغرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة ل : كوفيد 19.

املدينة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

البأاتين   114 الركن  او ديدة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب. 

و عين : 

الشاهدي  خديجة  الأيد)ة( 

 1047 رقم  اوحفرة  وعنوانه)ا( 

مكناس   50000 مكناس  البأاتين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 243.

66I

ISDM CONSULTING

STE DAWRA SEL SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE DAWRA SEL SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 707 

جي القدس زنقة ميران رقم 439 - 

70000 العيون املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.11393
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
ميران  زنقة  القدس  جي   707 »تجزئة 
املغرب«  العيون   70000  -  439 رقم 
إلى »رقم 654 بلوك د مدينة الوحدة 

العيون - 70000 العيون املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2429.
67I

ISDM CONSULTING

STE DAWRA SEL SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 STE DAWRA SEL SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 654 
بلوك د مدينة الوحدة العيون رقم 
654 بلوك د مدينة الوحدة العيون 

70000 العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.11393

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.900.000«
 5.000.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2429.
68I

مكتب اوخبرة في املحاسبة

STE BEST COST SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اوخبرة في املحاسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

STE BEST COST SARL AU شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اوالد بوناجي رقم 52 جماعة شرفاء 

مذغرة - 52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

15041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST COST SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شرفاء  جماعة   52 رقم  بوناجي  اوالد 

مذغرة - 52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : يوسف  موالي  علوي  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

يوسف  موالي  علوي  الأيد 
شارع  مكرر   14 رقم  عنوانه)ا( 
الراشيدية   52000 املحيط  العلويين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
يوسف  موالي  علوي  الأيد 
شارع  مكرر   14 رقم  عنوانه)ا( 
الرشيدية   52000 املحيط  العلويين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1054.

69I

FIDUSCAL

كولد ويس
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
كولد ويس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املأرة 
زنقة 02 رقم 42 حي االنارة عين 
الشق البيضاء - 20470 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
كولد   : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ويس.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس او اهزة.

عنوان املقر االجتماعي : حي املأرة 
زنقة 02 رقم 42 حي االنارة عين الشق 
البيضاء  الدار   20470  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 : العزيز  عبد  مح  ايت  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
العزيز  عبد  مح  ايت  الأيد 
رقم   02 زنقة  املأرة  حي  عنوانه)ا( 
42 عين الشق البيضاء 20470 الدار 

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
العزيز  عبد  مح  ايت  الأيد 
رقم   02 زنقة  املأرة  حي  عنوانه)ا( 
42 عين الشق البيضاء 20470 الدار 

البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786921.

70I

سونطرال دو كون�شي ا طرفو فيأكو

COURSE NUM 6
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

سونطرال دو كون�شي ا طرفو فيأكو
84 شارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
COURSE NUM 6 شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الدكتور فرج ، رقم 84 طنجة 

90000، طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.81533
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2019 تم تحويل  10 شتنبر  املؤرخ في 

املقر االجتماعي اوحالي للشركة من » 
84 طنجة  رقم   ، الدكتور فرج  شارع 

90000، طنجة املغرب« إلى »الرباط. 
شارع حأن 2 زينكات تشاد. االقامة 

 4 رقم  طابق   1 رقم  ايمو  اوحميد 

الرباط 10000 الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2019 تحت رقم 8664.

71I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

GESTORIA AND CO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

GESTORIA AND CO شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 208 

املنطقة الصناعية سيدي غانم 

طريق آسفي مكتب رقم 34 - 40110 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GESTORIA AND CO
إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمليات التجارية أو الصناعية
- إستيراد وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 208 
غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة 
طريق آسفي مكتب رقم 34 - 40110 

مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
إيليانوفا  تيودورا  ماركوفا  الأيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
إيليانوفا  تيودورا  ماركوفا  الأيدة 
 8402244392 بلغاريا  عنوانه)ا( 

أسينوفغراد بلغاريا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
إيليانوفا  تيودورا  ماركوفا  الأيدة 
 8402244392 بلغاريا  عنوانه)ا( 

أسينوفغراد بلغاريا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126113.
72I

FLASH ECONOMIE

DR DECO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DR DECO شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 مكتب رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 DR  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECO

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير والديكور وتصنيع األفرشة

عنوان املقر االجتماعي : 128 زنقة 

 -  6 رقم  مكتب   2 الطابق  العرعار 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الركابي  حمزة  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الركابي  حمزة  الأيد 

زنقة 99 الرقم 44 حي الفردوس عين 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الركابي  حمزة  الأيد 

زنقة 99 الرقم 44 حي الفردوس عين 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786363 .

73I

OPUS COMPTA

RASAMIK IMMO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OPUS COMPTA

 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12

 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC

RASAMIK IMMO شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت مع شارع مصطفى 

املعاني رقم 56 ط 1 - - 20000 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RASAMIK IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 

مصطفى  شارع  مع  الياقوت  اللة 

 20000  -  -  1 ط   56 رقم  املعاني 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : رامي  اللطيف  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد ياسين ساخي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
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رامي  اللطيف  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( البدر عمارة 05 رقم 9 م س 
20600 البيضاء  6 سيدي البرنو�شي 

املغرب.
عنوانه)ا(  ساخي  ياسين  الأيد 
البرنو�شي  سيدي   9 رقم   107 بلوك 

20600 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
رامي  اللطيف  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( البدر عمارة 05 رقم 9 م س 
20600 البيضاء  6 سيدي البرنو�شي 

املغرب
عنوانه)ا(  ساخي  ياسين  الأيد 
البرنو�شي  سيدي   9 رقم   107 بلوك 

20600 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786240.
74I

FLASH ECONOMIE

 BENTA MACHINERY
RENTAL

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BENTA MACHINERY RENTAL
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ياسمينة 3 زنقة 55 رقم 35 عين 
الشق - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

 510505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 BENTA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. MACHINERY RENTAL

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتأجير  وتصليح  وتصدير 

واألشغال  البناء  ومعدات  معدات 

العامة

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين   35 رقم   55 زنقة   3 ياسمينة 

الشق - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد أحمد بنصاوح : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد ياسين طرمون : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بنصاوح  أحمد  الأيد 

اإلستقرار  اقامة  املقاومة  129 شارع 

ب طابق 7 شقة 47 الجيروند 20000 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  طرمون  ياسين  الأيد 

الشفشاوني  شارع  الوردة  تجزئة   37

البيضاء  الدار   20000 الأبع  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بنصاوح  أحمد  الأيد 

اإلستقرار  اقامة  املقاومة  129 شارع 

ب طابق 7 شقة 47 الجيروند 20000 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  طرمون  ياسين  الأيد 

الشفشاوني  شارع  الوردة  تجزئة   37

البيضاء  الدار   20000 الأبع  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786546.

75I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LORIMA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب

LORIMA شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل مع 

الأكني اوحأني 3 اقامة الشروق 

4 الطابق األر�شي رقم 12 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   16

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LORIMA

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملنتجات  البضائع  وتصدير 

االستهالكية.

امل مع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشروق  اقامة   3 اوحأني  الأكني 

 90000  -  12 رقم  األر�شي  الطابق   4

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 900  : لكأير  العزيز  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

البوعناني  عبداوحكيم  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة األسماء الشخصية والعائلية 

وصفات ومواطن الشركاء : 

لكأير  العزيز  عبد  الأيد 

اوحأني  الأكني  امل مع  عنوانه)ا( 

 90000  50 رقم   4 الشروق  اقامة   3

طنجة املغرب.

البوعناني  عبداوحكيم  الأيد 

عنوانه)ا( 23 محج موالي اوحأن بن 

املهدي 90000 أصيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

لكأير  العزيز  عبد  الأيد 

اوحأني  الأكني  امل مع  عنوانه)ا( 

 90000  50 رقم   4 الشروق  اقامة   3

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244133.

76I

Auditnaji

Adjaness
فسخ عقد تأيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تأيير حر ألصل تجاري

Adjaness

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

مقرها  الكائن   Ste adjaness لشركة 

تجزئة   1 أوراد  جنان   : ب  االجتماعي 

 M2 املحل   1 عمارة  أ  إقامة   18

املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

تقرر   2019 دجنبر   04 في  املؤرخ 

مايلي:

لألصل  اوحر  التأيير  عقد  فسخ 

 1 أوراد  جنان   : ب  الكائن  التجاري 

 M2 تجزئة 18 إقامة أ عمارة 1 املحل

 ، املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

 Ste adjaness املوقع من طرف شركة

التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :

 Ste I. A. E. BOUCHERIE وشركة 

بصفتها مأيرة حرة.

77I
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 fiduciaire tangeroise d’expertise comptable

sarl

TINGIS LAB SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire tangeroise d›expertise

comptable sarl

 20RESD EL AKHAWAINE RUE

 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TINGIS LAB SARL شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املتنبي اقامة االخوين الطابق الثالث 
رقم 4 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

102983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   26

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 TINGIS : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.LAB SARL

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتأويق عبر اإلنترنت.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املتنبي اقامة االخوين الطابق الثالث 
رقم 4 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : الأيد عبد االله حاللوش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : رضوان  اعبالوي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

حاللوش  االله  عبد  الأيد 
اعزيب  اليمنية  اقامة  عنوانه)ا( 
طنجة   90000 طنجة  قدور  اوحاج 

املغرب.
الأيد اعبالوي رضوان عنوانه)ا( 
العمارة  طورطريل  اقامة  امل اهدين 
طنجة   90000 طنجة   5 الطابق   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
حاللوش  االله  عبد  الأيد 
اعزيب  اليمنية  اقامة  عنوانه)ا( 
طنجة   9000 طنجة  قدور  اوحاج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 229447.
78I

SOYACOM

BOUGUDA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
BOUGUDA TRAVAUX »شركة 
حات املأؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي : رقم 14 
بلوك 2 الزنقة 5 حي سيدي بوضهر 
املرجى واد فاس رقم 37 املرجى - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.60669

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
الشريك  محمد  بامو  الأيد  تفوت   :
 BOUGUDA لشركة  الوحيد 
حصصه  جميع   TRAVAUX
 1000 عددها  والبالغ  االجتماعية 
الأيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 
الشريك  ليصبح  محمد  الشدادي 

الوحيد لهده الشركة .

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي:
من  محمد  بامو  الأيد  استقال 
تراس وتأيير الشركة وتعيين الأيد 
الشدادي محمد رئيأا ومأيرا جيدا 

ملدة غير محدودة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
الشركة  راسمال  تقأيم  اعادة   :
ليصبح  درهم   100000.00 وقيمته 

ملكا كامال للأيد الشدادي محمد
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: مغادرة الأيد بامو محمد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: الدي يحدد هوية الشركاء

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
: الدي يحدد عدد اسهم كل شريك في 

الشركة
بند رقم 13 : الذي ينص على مايلي 
: الدي يحدد املأييرين واملفوض لهم 

االمضاء على وثائق الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3399.

79I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

 ENTREPRISE DES TRAVAUX
PUBLIC ROUTIER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
 MARRAKECH ، 40100،
MARRAKECH MAROC

 ENTREPRISE DES TRAVAUX
PUBLIC ROUTIER شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ايت علي حربيل مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ENTREPRISE DES TRAVAUX

.PUBLIC ROUTIER

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : دوار ايت 

علي حربيل مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : لوريدي  حياة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  لوريدي  حياة  الأيدة 

دوار ايت علي حربيل مراكش 40000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  لوريدي  حياة  الأيدة 

دوار ايت علي حربيل مراكش 40000 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125121.
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FISCALITY CONSULTING CENTER

BASIC DESIGN
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

BASIC DESIGN شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة دار 

الأالم او زء 1 من القأمة 216, 

الطابق 1, سعادة, مكتب رقم 1, 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.109023

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   05 في  املؤرخ 

حات  شركة   BASIC DESIGN حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املأؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

اإلجتماعي تجزئة دار الأالم او زء 1 

من القأمة 216, الطابق 1, سعادة, 

 40000  - مراكش   ,1 رقم  مكتب 

مراكش املغرب نتيجة ألزمة مالية.

و عين : 

الأيد)ة( جيان شارل آلبر أريتيس 
مارتين  ليون  زنقة   8 وعنوانه)ا( 

92290 شتناي ملباري فرنأا 92290 

)ة(  كمصفي  فرنأا  ملباري  شتناي 

للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 05 يونيو 2021 وفي تجزئة دار 

 ,216 القأمة  من   1 او زء  الأالم 

 ,1 رقم  مكتب  سعادة,   ,1 الطابق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126047.

81I

FIDUSCAL

سيفنا
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
سيفنا شركة حات املأؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 321 شارع 
واد الدورة تجزئة الشهدية األلفة - 
20240 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.120383
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2020 30 دجنبر  في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
سيفنا مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
321 شارع  وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 - األلفة  الشهدية  تجزئة  الدورة  واد 
20240 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
املأاهمين  مبلغ حقوق  انخفض   : ل 
وبالتالي   ، املال  رأس  ربع  من  أقل  إلى 
املادة  وفًقا ألحكام   ، مناسًبا  سيكون 
86 من قانون 13 أغأطس. ، 1997 
البت ، إحا لزم األمر ، في حل الشركة 

مبكًرا .
و حدد مقر التصفية ب 321 شارع 
 - األلفة  الشهدية  تجزئة  الدورة  واد 

20240 الدار البيضاء املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( العربي بجلل وعنوانه)ا( 
رقم  الفداء  شارع   2 الشفاء  عين 
1076 20240 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771849.

82I

AL HISBA FISC 

NEW ICE
شركة حات املأؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

NEW ICE »شركة حات املأؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : محل رقم 
3 046 أ املركز التجاري موروكومول 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.230229
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 يونيو 2021 تقرر إغالق 
تأميته   NEW ICE لشركة  تابع  فرع 
ر5  في  عنوانه  والكائن   NEW ICE
 -  - كليز  إدين  كاري  التجاري  املركز 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786902.
83I

CFCIM

 AMP MATIERES
PLASTIQUES MAROC أمب 

ماتيير بالستيك ماروك
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس الألطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب
 AMP MATIERES PLASTIQUES
MAROC أمب ماتيير بالستيك 
ماروك شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 1 املنصة رقم 5 ، جزء من 

القطعة 140 - املنطقة اللوجأتية 

اوحرة مليناء طنجة املتوسط   - 

املنطقة اوحرة لقصرامل از وادي 
رمل مقاطعة أنجرا - 94152 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AMP MATIERES PLASTIQUES

بالستيك  ماتيير  أمب   MAROC

ماروك.

مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتجارة  اوخدمات  تقديم  نشاط 

املواد  وخاصة  للصناعة  املخصصة 

البالستيكية

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
من  جزء   ،  5 رقم  املنصة   1 رقم 

اللوجأتية  املنطقة   -  140 القطعة 

اوحرة مليناء طنجة املتوسط   - املنطقة 

اوحرة لقصرامل از وادي رمل مقاطعة 

أنجرا - 94152 طنجة املغرب.

ا  ه أجل من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 عام سنة .

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

بالستيك  ماتيير  ألفا  الشركة 
 68126 الصناعة  زنقة   6 عنوانه)ا( 

بنوير فرنأا.

 6 عنوانه)ا(  بلومونومر  الشركة 
زنقة الصناعة 68126 بنوير فرنأا.

الشركة ألوال أسيت لتد عنوانه)ا( 
سكول   ، هاوس  برينشلي   - تينبوري 

اململكة  كنت   00000 تشارينج   ، رود 

املتحدة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

آن،  جولي،  فتح-لوڭيليي  الأيدة 
آون  دي  زنقة   30 عنوانه)ا(  كاثرين 

68000 كوملار فرنأا
عنوانه)ا(  فانأون  نيتر  الأيد 
 68720 ميروفينجين  دي  16زنقة 

إلفورث فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ - تحت رقم -.
84I

AUDITAX MAROC

JUST RETAIL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
JUST RETAIL شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(

 GH1 وعنوان مقرها اإلجتماعي
E6M13، رياض صوفيا، ليأاسفة، 

الدار البيضاء - 20190 الدار 
البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.480887

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
JUST RETAIL مبلغ  الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 ،GH1 E6M13 اإلجتماعي  مقرها 
الدار  ليأاسفة،  صوفيا،  رياض 
البيضاء  الدار   20190  - البيضاء 
املبكر  اوحل   : ل  نتيجة  املغرب 

وتصفية الشركة.
 GH1 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ليأاسفة،  رياض صوفيا،   ،E6M13
الدار البيضاء - 20190 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين : 
اوحدادي  يوسف  الأيد)ة( 
أمبار،  مبنى  أملاز،  حي   ، وعنوانه)ا( 
GH13، املبنى H، الشقة 31، الطابق 
الثالث 20190 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786887.

85I

ETS COMPTA HOUSE

CALANCHOE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

CALANCHOE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 
خاصة 2 رقم 8 حمرية خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CALANCHOE

عبار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-االشغال املختلفة.

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  حمرية   8 رقم   2 خاصة 

54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد البنار جواد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  جواد  البنار  الأيد 
8 حمرية خنيفرة  2 رقم  ايت خاصة 

54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  جواد  البنار  الأيد 
8 حمرية خنيفرة  2 رقم  ايت خاصة 

54000 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 يوليوز  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 275.

86I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 STE LITIM SERVICES

SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل 

طابق االول الشقة رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 STE LITIM SERVICES SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 25 

 1136Y - 70000 مارس تجزئة رقم

العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

36375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LITIM SERVICES SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة  واألعمال   ، العامة  األشغال 

جميع  وإنشاء   ، الصحي  والصرف   ،

واملصانع   ، واوخاصة  العامة  املباني 

وغيرها بكافة املواد وأعمال النجارة ، 

واألملنيوم .

عنوان املقر االجتماعي : مدينة 25 

 1136Y - 70000 رقم  تجزئة  مارس 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  لتيم  وحأن  الأيد 

الناظور   62000 الأكر  معمل  حي 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  لتيم  وحأن  الأيد 

الناظور   62000 الأكر  معمل  حي 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1350/2021.

87I
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FIDUSCAL

إغباليكس
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
إغباليكس »شركة حات املأؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي : حي 
بوركون تجزئة لكورنيش زنقة 
ركراكة الشقة 1الطابق الأفلي 

العمارة 2 الدار البيضاء . - 20040 
الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.390863

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
 : اوحصص  تحويل   1 رقم  قرار 
وفقا ألحكام   : مايلي  على  ينص  الذي 
تقرر   ، للشركة  األسا�شي  النظام 
ألف  نزار  الأيد دينار  باع   •  : يلي  ما 
100.00 درهم  )1000( حصة بقيمة 
عدد   . محمد  زهير  الأيد  لصاوح 
اوحصص املباعة ألف )1000(حصة 
100.00 درهم لكل منها بمبلغ  بقيمة 

مائة ألف )100،000.00 درهم.
او ديد  التقأيم   2 رقم  قرار 
مايلي  على  ينص  الذي   : للحصص 
املحددة  األجزاء  ح ز  او مع  قرر   :
الأيد   -  : التالية  املقترحات  في  أدناه 

زهير محمد.... 1.000 حصة
ب  املال  رأس  زيادة   3 رقم  قرار 
ينص  الذي   : درهم   900،000.00
الوحيد  الشريك  قرر   : مايلي  على 
بمقدار  الشركة  مال  رأس  زيادة 
ليصبح  درهم   900،000.00
طريق  عن   ، درهم   1،000،000.00
حصة   )9000( آالف  تأعة  إصدار 
درهم   )100.00( بقيمة  جديدة 
للحصة ، يتم االكتتاب جميعها نقًدا 
بمبلغ  االكتتاب  عند  بكامل  ودفعها 
عن  كتعويض  درهم   900.000.00
ديون سيولة مأتحقة على الشركة. 

التي   ، او ديدة  اوحصص  أن  تقرر 
القانونية  األحكام  و ميع  ستخضع 
في  القديمة  اوحصص  ستماتل   ،
وستحمل   ، وااللتزامات  اوحقوق 
وسيتم  االكتتاب  تاريخ  من  اوحقوق 
لكل   10000 إلى   1.001 من  ترقيمها 
منها على النحو التالي : • الأيد زهير 

محمد……10000 حصة .
او ديد  التقأيم   4 رقم  قرار 
على  ينص  الذي   : للحصص 
الوحيد  املأاهم  يقرر   : مايلي 
في  أدناه  املحددة  ااوحصص  ح ز 
زهير  الأيد   •  : التالية  املقترحات 
ما  أو  حصة   10،000  ..  … محمد 

مجموعه عشرة آالف حصة
قرار رقم 5 استقالة املأير : الذي 
ينص على مايلي : قبل او مع استقالة 
ابراء حمة  الأيد دينار نزار واعطائه 
كلي ونهائي، دون ضمان املأؤولية.

 : مأيروحيد  تعيين   6 رقم  قرار 
او مع  يعين   : مايلي  على  ينص  الذي 
وحيد  كمأير  محمد  زهير  الأيد 
يصرح  محدودة.  غير  لفترة  للشركة 
بأنه على علم بأصول  املأير او ديد 

والتزامات الشركة املذكورة.
 : اإلدارة  صالحيات   7 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي : تتمتع اإلدارة 
والتصرف  اإلدارة  صالحيات  بأوسع 
للتصرف   ، تحفظ  أو  قيود  دون   ،
باسم الشركة ونيابة عنها فيما يتعلق 
بجميع األطراف ، في جميع الظروف ، 
مع مراعاة الصالحيات التي يخصصها 
العام  او مع  إلى   

ً
صراحة القانون 

الشركة  ستلتزم   ، وبالتالي  العادي. 
بأي عمل يتعلق بها وكذلك العمليات 
 ، محمد  زهير  الأيد  بتوقيع  املالية 

بصفته مأيًرا وحيدا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم البند 6 : الذي ينص على 

مايلي : املأاهمات
بند رقم البند 7 : الذي ينص على 

مايلي : راسمال الشركة
ينص  الذي   :  13 البند  رقم  بند 
على مايلي : تعيين املأير - صالحيات 

االدارة واالمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787138.

88I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

AL HOCEIMA-TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

AL HOCEIMA-TRANS شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 98 
شارع محمد الأادس الحي األول 

بني بوعياش اوحأيمة - 32000 

اوحأيمة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3437

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 AL  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOCEIMA-TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وحأاب الغير

استيراد وتصدير.

 98  : االجتماعي  املقر  عنوان 
األول  الحي  الأادس  محمد  شارع 

 32000  - اوحأيمة  بوعياش  بني 

اوحأيمة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 700  : التغدويني  أحمد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : االدريوي  أشرف  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد أحمد التغدويني عنوانه)ا( 
 32000 بوعياش  بني  األول  الحي 

اوحأيمة املغرب.
الأيد أشرف االدريوي عنوانه)ا( 
98 شارع محمد الأادس الحي األول 
اوحأيمة   32000 بوعياش  بني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد أحمد التغدويني عنوانه)ا( 
 32000 بوعياش  بني  األول  الحي 

اوحأيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  باوحأيمة  االبتدائية 

رقم -.
89I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CONSERVERIE OURIKA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE CONSERVERIE OURIKA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي تجزئة سيدي غانم رقم 
353 - 40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.8763
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تغيير  تم   2021 يوليوز   03 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »تعليب الطعام« 

إلى »-شراء العقارات 
-منعش عقاري ».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126065.
90I

CDH AUDIT ET CONSEILS

DIMASUB
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
DIMASUB »شركة حات املأؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الثامن شقة رقم 
24 - 20330 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.462189
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: املوافقة على تفويت حصص

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
بوسحاقي  عزيزة  الأيدة  استقالة   :
من مهامها كمأيرة وحيدة للشركة 

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: تعيين مأير وحيد للشركة

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: رفع راس مال الشركة

قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي 
: احابة القانون االسا�شي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
بين  حصص  تفويت  على  املوافقة   :
والأادة  بوسحاقي  عزيزة  الأيدة 
املركاوي  فتيحة   - شوكي  خديجة 
وستيفان فريديريك سيلفان كريمود 
القانون  من  الفصل7  تعديل  وتم 
فتيحة  الأيدة   - كاألتي  األسا�شي 
املركاوي 600 حصة - الأيد ستيفان 
 250 كريمود  سيلفان  فريديريك 
 150 - الأيدة خديجة شوكي  حصة 

حصة 

على  ينص  الذي   :  2 رقم  بند 

مايلي : قبول استقالة الأيدة عزيزة 

الوطنية  للبطاقة  اوحاملة  بوسحاقي 
مهامها  من   270353 ب.ك  رقم 

كمأيرة وحيدة للشركة 

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

فريديريك  ستيفان  الأيد  تعيين   :

او نأية  فرن�شي  كريمود  سيلفان 

 1970 يوليوز   22 بتاريخ  املزداد 

اقامة  باملحمدية  القاطن  بفرنأا 
رقم   3 اوفي  عمارة  بيش  سانأيت 

رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل   4

 BE58798X

بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: رفع راس مال الشركة من 100000 

باملقاصة  درهما   600000 الى  درهما 

للشركاء  واو ارية  الثابثة  الديون  مع 

 - كاالتي  موزعا  املال  راس  واصبح 

الأيدة فتيحة املركاوي 3600 حصة 

فريديريك سيلفان  الأيد ستيفان   -

الأيدة   - حصة   1500 كريمود 

خديجة شوكي 900 حصة 

بند رقم 5 : الذي ينص على مايلي : 

احابة القانون االسا�شي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787162.

91I

Bureau de La competences consultation

EDDIB TOOLS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب

 EDDIB TOOLS

شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة الوفاق رقم : ج 1738. - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37549
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 EDDIB : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.TOOLS
غرض الشركة بإيجاز : االنشاءات 
العامة واالعمال واوخدمات اوخاصة 
التجارة   - وغيرها  والتعبيد  بالبناء 
تقديم   ، انواعها  بشتى  العامة 
الشبكة  وعبر  قرب  عن  اوخدمات 
املواد  كل  وشراء  بيع  االنترنت، 
ومواد  بالبناء  اوخاصة  والبضائع 

العقاقير ....
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  .1738 ج   : رقم  الوفاق  مدينة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد علي الذيب : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد علي الذيب عنوانه)ا( شارع 
 01 الوحدة  حي   335 رقم  اوحزام 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد علي الذيب عنوانه)ا( شارع 
 01 الوحدة  حي   335 رقم  اوحزام 

70000 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2371/2021.

92I

cabinet idrissi

 STE CONFORT TRAVEL
INTERNATIONAL

شركة حات املأؤولية املحدودة
قفل التصفية

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

 STE CONFORT TRAVEL

INTERNATIONAL شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 14 زنقة 

عبد الكريم بنجلون - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.19081

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 

 STE CONFORT TRAVEL حل 

حات  شركة   INTERNATIONAL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املأؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   200.000
الكريم  عبد  زنقة   14 اإلجتماعي 

بنجلون - 30000 فاس املغرب نتيجة 

الزمة القطاع الأياحي.

و عين : 

الأيد)ة( ياسين مأفر وعنوانه)ا( 

 1 تجزئة الياسمين اقامة خالد شقة 

املغرب  فاس   30000 ايموزار  طريق 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
زنقة   14 وفي   2021 يونيو   18 بتاريخ 

فاس   30000  - بنجلون  الكريم  عبد 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3469/2021.

93I
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bemultico بيمولتيكو

S.O.G.T.O
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

S.O.G.T.O شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
S.O.G.T.O - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.33679

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
مأير جديد للشركة الأيد)ة( اتخيا 

موحند كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3475.

94I

األستاح محمد اوحداد محام

 MIXTA AFRICA
 STRUCTURAL SYSTEMS,

SARL-AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة
األستاح محمد اوحداد محام

شارع االمام الغزالي الطابق 01 رقم 
-1ا ، 90000، طنجة املغرب

 MIXTA AFRICA STRUCTURAL
SYSTEMS, SARL-AU شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
عبد هللا كنون وزنقة ابي جرير طبري 
تأنيم بالصا عمارة أ الطابق 2 رقم 

26 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.27035

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 
 GREG )مأير جديد للشركة الأيد)ة
 NDUBUISI UGOCHUKWU

كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244560.

95I

bemultico بيمولتيكو

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET

METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
حأان املراني اقمة اميرة 02 الشقة 
25 املدينة او ديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52459

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
هشام  موالي  )ة(  الأيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 العلوي 
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   500 أصل 
ماي   27 بتاريخ  الأهالوي  هللا  عبد 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3474.

96I

bemultico بيمولتيكو

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET

METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي زنقة ابو 
حأان املراني اقمة اميرة 02 الشقة 
25 املدينة او ديدة مكناس - 

50000 مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.52459
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات املأؤولية املحدودة« إلى »شركة 
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3474.

97I

bemultico بيمولتيكو

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET

METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
حأان املراني اقمة اميرة 02 الشقة 
25 املدينة او ديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.52459
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
اميرة  اقمة  املراني  حأان  ابو  »زنقة 
او ديدة  املدينة   25 الشقة   02
املغرب«  مكناس   50000  - مكناس 
إلى »عمارة 28 اقامة الهند الشقة 28 
 - 07 سيدي بوزكري مكناس  الطابق 

50000 مكناس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3474.

98I

bemultico بيمولتيكو

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET

METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة
تعيين مأير جديد للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 BUREAU D’ESTIMATION
 COORDINATION ET METRE
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
حأان املراني اقمة اميرة 02 الشقة 
25 املدينة او ديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52459

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

الأهالوي عبد هللا كمأير وحيد.
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تبعا لقبول استقالة املأير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3474.

99I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TASSIOUINE TRAVAUX
شركة حات مأؤولية محدودة 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
TASSIOUINE TRAVAUX شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

1999معطى هللا محاميد مراكش - 
40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.61079
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
شركة   TASSIOUINE TRAVAUX
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - مراكش  محاميد  هللا  1999معطى 
ألزمة  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

مالية.
و عين : 

ودوكو  الأالم  عبد  الأيد)ة( 
رقم  هللا  معطى  تجزئة  وعنوانه)ا( 
 40000 مراكش  أسكجور   1999
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
رقم  وفي   2021 يونيو   10 بتاريخ 
 - مراكش  محاميد  هللا  1999معطى 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126048.

100I

CABINET BEN MOKHTAR

CITITEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

CITITEX »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 1 إقامة 

فلوريس س، زنقة فكيك الطابق 1 
رقم 9 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.4469

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

مندر  محمد  املرحوم  ورثة  تأكيد   :
ططري

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

وتفويت  الهبات  على  املصادقة   :

اوحصص بين الشركاء

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
بما  الشركة  رأسمال  رفع   : مايلي 

من  لرفعه  درهم   1.448.200 قدره 

13.551.800 درهم إلى 15.000.000 

درهم عن طريق دمج عالوة اإلصدار 

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

الأيد  املأيرين  تأيير  تجديد مدة   :

عبد  الأيد  ططري،  سالم  محمد 

الأتار ططري والأيد عبد اللطيف 

ططري ملدة غير محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 

من   7 املادة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا   :

القانون األسا�شي .

على  ينص  الذي   :  17 رقم  بند 
مايلي:

الفقرة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا 
القانون  من   17 املادة  من  الثانية 

األسا�شي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244518.

101I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 STE BN BRAHIM
IMMOBILIER

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 STE BN BRAHIM IMMOBILIER
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة را�شي 
الأالوي زاوية شارع محمد اوخامس 

الطابق 3 الشقة 18 - 20250 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
510735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BN BRAHIM IMMOBILIER
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد  شارع  زاوية  الأالوي  را�شي 
 -  18 الشقة   3 الطابق  اوخامس 

20250 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

550 حصة   : اتخيا  الأيد سعيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد عبد امل يد مصباح : 450 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  اتخيا  سعيد  الأيد 

غانم  سيدي  العيادي  اشغوف  دوار 

40110 مراكش املغرب.

مصباح  امل يد  عبد  الأيد 

زاوية  الأالوي  زنقة را�شي  عنوانه)ا( 

الطابق  اوخامس  محمد  إإشارع 

الدارالبيضاء   20250  1 الشقة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  اتخيا  سعيد  الأيد 

غانم  سيدي  العيادي  اشغوف  دوار 

40110 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786982.

102I

ASB PRINT

ASB PRINT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASB PRINT

 Boulevard Moulay Youssef,

 3éme étage, Appt n°14 ،

20230، casablanca MAROC

ASB PRINT شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 ، 

بوليفارد موالي يوسف ، الطابق 

 casablanca 14- الثالث ، شقة رقم

20230 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ASB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRINT
الطباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واوخدمات حات الصلة.
 ،  56  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ، يوسف  موالي  بوليفارد 
 casablanca 14- الثالث ، شقة رقم 

20230 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد عبد الفتاح بحري : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الأيد عبد الفتاح بحري 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
بحري  الفتاح  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( تمدروست 7/8 حي الأالم 
 26000 شقة03  األول  الطابق   02

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
بحري  الفتاح  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( تمدروست 7/8 حي الأالم 
 26000  03 شقة  األول  الطابق   02

سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786919.

103I

KHM CONSULTING

PROMA INDUSTRIE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق 
االول الرقم 106 تقاطع شارع محمد 
اوخامس واملقاومة ، 20050، الدار 

البيضاء املغرب
PROMA INDUSTRIE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
I.09-I10-اوحرة املمتدة تجزئة رقم

 22-I11-I12-I13-I14-I15-I16-I21
ب ك 13 /رن 4/ب ك 150 الأكة 
اوحديدية جماعة عامر الأفلية - 

14060 القنيطرة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.49359

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
ابن  الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

جلون عبد الأالم كمأير آخر
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85794.

104I

BOUCHTA COMPTA

NEGOCE BETON
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
NEGOCE BETON شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الدراوا 
زنقة 10 رقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.59295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2021 تم تحويل  29 مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»حي الدراوا زنقة 10 رقم 2 - 90000 

ابن  »مجمع  إلى  املغرب«  طنجة 

خلدون عمارة رقم 13 الطابق االر�شي 
رقم 1 - 90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6507.

105I

BOUCHTA COMPTA

NEGOCE BETON
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

NEGOCE BETON شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الدراوا 
زنقة 10 رقم 2 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.59295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2021 مارس   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار واملأتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6507.

106I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 COMERCIO AFRICA

XPRESS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

 COMERCIO AFRICA XPRESS

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد اوخامس رقم 15 - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   19

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMERCIO AFRICA XPRESS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحذية،  او اهزة،  املالبس  وتصدير 

اوحقائب والنأيج.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 93100  -  15 رقم  اوخامس  محمد 

الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : املرابط  عصام  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  املرابط  عصام  الأيد 
بن  عالل  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 
الفنيدق   93100  15 رقم  هللا  عبد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  املرابط  عصام  الأيد 
بن  عالل  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 
الفنيدق   93100  15 رقم  هللا  عبد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0762.
107I

SAGASUD

STE MOUKIL PECHE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

STE MOUKIL PECHE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد رقم 06 - 71000 بوجدور 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUKIL PECHE
نشاد  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق باملالحة والصيد البحري ونقل 
االستيراد  الغير  وحأاب  البضائع 

والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
بوجدور   71000  -  06 رقم  رشيد 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 50.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد محمد موكيل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50000  : موكيل  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  موكيل  محمد  الأيد 
مهدية  قصبة   06 قطاع   2227
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  موكيل  محمد  الأيد 
مهدية  قصبة   06 قطاع   2227
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2322.
108I

SAGASUD

STE TALHWALTE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

STE TALHWALTE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تجزئة الوحدة امل موعة ه رقم 404 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TALHWALTE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  باشغال  يتعلق  ما  كل  عامة 

تجهيزات  التبريد  الأباكة  الكهرباء 

عامة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الوحدة امل موعة ه رقم 404 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : بقال  لطيفة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100.000  : بقال  لطيفة  الأيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بقال  لطيفة  الأيدة 

مأتكمر  احمد  بن  حمو  اوالد  دوار 

العيون 65450 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بقال  لطيفة  الأيدة 

مأتكمر  احمد  بن  حمو  اوالد  دوار 

العيون 65450 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2323.

109I

SCNA AZROU

SCNA AZROU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SCNA AZROU

MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب

SCNA AZROU شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 12 الطابق 2 العمارة 12, شارع 

القنيطرة ,م,ج - 50000 مكناس 

املغرب 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 SCNA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.AZROU

االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير  ,بيع  البناء  او  املختلفة 

وادوات البناء .

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

12, شارع  العمارة   2 الطابق   12 رقم 

مكناس   50000  - ,م,ج  القنيطرة 

املغرب .

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الزاكي  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد محمد الزاكي عنوانه)ا( 56 

 53100 ازرو  احداف   1 االطلس  حي 

ازروا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد محمد الزاكي عنوانه)ا( 56 

 53100 ازرو  احداف   1 االطلس  حي 

ازروا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3271.

110I

SCNA AZROU

EUMATRA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUMATRA

MEKNES ، 50000، مكناس 

املغرب

EUMATRA شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 11، الطابق 2 ، العمارة 12, 

شارع القنيطرة ,م.ج - 50000 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 أكتوبر   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EUMATRA

االستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة  نقل  ملتاجرة،  والتصدير، 

الغير املصاحبة اقل من 3,5 طن.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ,12 العمارة   ،  2 الطابق   ،11 رقم 

 50000  - ,م.ج  القنيطرة  شارع 

مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : يونس  ح اج  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  يونس  ح اج  الأيد 

قدماء  الوليد  ابن  خالد  شارع   3

 50000 مكناس  ع  م  ب  املحاربين 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  يونس  ح اج  الأيد 

قدماء  الوليد  ابن  خالد  شارع   3

 50000 مكناس  ع  م  ب  املحاربين 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3279.

111I

KAMAR BENOUNA

GALVAFER ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

GALVAFER ش م م »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : طريق 

110 كلم 11.500 شارع الشفشاوني 

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.113485

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: الزيادة في راسمال من 17.500.000 

درهم 22.500.000 درهم بادماج من 

االحتياط 

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: الزيادة في راسمال من 22.500.000 

درهم الى 28.500.000 دلرهم بجلب 

من اوحأاب او اري 

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تغيير البند الأابع من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 

: راسمال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786175.
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BMC

GOURMA FISH
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 

، ا، الدار البيضاء ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

GOURMA FISH شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

محمد القري الطابق 2 املكتب 

رقم 8 الدار البيضاء - 20080 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOURMA FISH

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألسماك الطازجة.

26 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

محمد القري الطابق 2 املكتب رقم 8 

الدار البيضاء - 20080 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : العزيز  عبد  كرمة  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100.000

للحصة .

 1000  : العزيز  عبد  كرمة  الأيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد كرمة عبد العزيز عنوانه)ا( 

 12 رقم   50 عمارة  األصيل  اقامة 

 20000 البيضاء  الدار  الأبع  عين 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد كرمة عبد العزيز عنوانه)ا( 

 12 رقم   50 عمارة  األصيل  اقامة 

 20000 البيضاء  الدار  الأبع  عين 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785892.
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SOLUCIA EXPERTISE

AFRIDESIGN
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

AFRIDESIGN شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 134 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

. 363605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 AFRIDESIGN الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

134 شارع  وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 20330  - الثالث  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب 134 شارع 

 20330  - الثالث  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

 9 الأيد)ة( عهد رباي وعنوانه)ا( 

2 شزاوية  ب زنقة توفيق اوحكيم ط 
الدار   20000 محفوظ  نجيب  زنقة 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786960.
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SOLUCIA EXPERTISE

STUDIO V14
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
STUDIO V14 شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق اوخامس, 
املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
. 312807

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   11 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
الشريك الوحيد STUDIO V14 مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة عزيز   11 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - املعاريف  اوخامس,  الطابق  بالل 
20330 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
 11 التصفية ب رقم  و حدد مقر 
اوخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب. 
و عين : 

 9 الأيد)ة( عهد رباي وعنوانه)ا( 
2 شزاوية  ب زنقة توفيق اوحكيم ط 
الدار   20330 محفوظ  نجيب  زنقة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786959.
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HEALTHY & BELDY « «

S.A.R.L

شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 HEALTHY & BELDY « S.A.R.L «

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مدغشقر رقم -43املحيط - 10040 

الرباط املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

153595

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 «  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEALTHY & BELDY « S.A.R.L

 ، - جزارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

شراء وبيع اللحوم اوحمراء

وحوم  وبيع  ,شراء  جزارة   -

الدواجن.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 10040  - -43املحيط  مدغشقر رقم 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : النجدي  خليل  محمد  الأيد 

درهم   33.400 بقيمة  حصة   334

للحصة .

 333  : ابو علي  امين  الأيد هيتم 
حصة بقيمة 33.300 درهم للحصة .

 333  : بنجواد  الغني  عبد  الأيد 
حصة بقيمة 33.300 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
النجدي  خليل  محمد  الأيد 
الكروان  زنقة  كريمة  حي  عنوانه)ا( 

رقم 69 11020 سال املغرب.
علي  ابو  امين  هيتم  الأيد 
بن  يوسف  شارع   98 عنوانه)ا( 
القنيطرة   14000  8 شقة  تاشفين 

املغرب.
بنجواد  الغني  عبد  الأيد 
زنقة  املفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا( 
العيايدة رقم 31 11020 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
النجدي  الكبير  عبد  الأيد 
الأهول  او بابرة  دوار  عنوانه)ا( 

11022 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6720.
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DARKAOUI NAJIM

BELGA MET
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DARKAOUI NAJIM
 BOITE POSTALE N°459

 TETOUAN PRINCIPAL BOITE
 POSTALE N°459 TETOUAN

 PRINCIPAL، 93000، TETOUAN
MAROC

BELGA MET شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 شارع 

عبد الأالم الطود زنقة رقم 01 
بوجراح - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.12373
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 فبراير   25 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

مبلغ   BELGA MET الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   20.000 رأسمالها 

عبد  شارع   19 اإلجتماعي  مقرها 

بوجراح   01 رقم  زنقة  الطود  الأالم 

 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93000  -

األزمة اإلقتصادية بأبب كوفيد 19.

و حدد مقر التصفية ب 19 شارع 

عبد الأالم الطود زنقة 01 بوجراح - 

93000 تطوان املغرب. 

و عين : 

بودبزة  يونس  الأيد)ة( 
وعنوانه)ا( 5 زنقة دي بانأون 4800 

فيرفيير بل يكا كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   25 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 697.
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BRADUS BUSINESS CENTER

ABM RECYCLAGE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

ABM RECYCLAGE شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

ال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 ABM  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RECYCLAGE
غرض الشركة بإيجاز : جمع وفرز 

وإعادة تدوير وتأويق الكرتون
منها  والتخلص  النفايات   معاو ة 

وتثمينها.

وبيع  وشراء  وتصنيع  تصميم   

ومعاو ة  وتجارة  وتصدير  واستيراد 

الورقية  املنتجات  جميع  وتوزيع 

والكرتون والبالستيكية

بهذه  املرتبطة  املواد  وجميع 

املنتجات أو املشتقة منها. 

 التغليف..

عنوان املقر االجتماعي : 61 شارع 

املعاني  مصطفى  زاوية  ياقوت  ال 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عادل مامومي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : جدي  النبي  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مامومي  عادل  الأيد 

الأيد عبد النبي جدي عنوانه)ا(

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد عادل مامومي عنوانه)ا( 

الأيد عبد النبي جدي عنوانه)ا( 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786543.
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 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

AMRI BUILD UP SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل 

طابق االول الشقة رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 AMRI BUILD UP SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

 2430D - 70000 الوفاق تجزئة رقم

العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

36373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 AMRI : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.BUILD UP SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة  واألعمال   ، العامة  األشغال 

جميع  وإنشاء   ، الصحي  والصرف   ،

واملصانع   ، واوخاصة  العامة  املباني 

وغيرها بكافة املواد ، وأعمال النجارة 

واألملنيوم .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2430D - 70000 الوفاق تجزئة رقم

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  العامري  محمد  الأيد 

 62000 زايو  الأكر  معمل  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  العامري  محمد  الأيد 

 62000 زايو  الأكر  معمل  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1349/2021.

119I

منير كمباني ش.د.م.م.ش.و

منير كمباني ش.د.م.م.ش.و.
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

منير كمباني ش.د.م.م.ش.و

البرانص 2 تجزئة اوحرية 3 رقم 1 ، 

90100، طنجة املغرب

منير كمباني ش.د.م.م.ش.و. شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي البرانص 

2 تجزئة اوحرية 3 زنقة 34 رقم 1 - 

90100 طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.244503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 

محدودة  مأؤولية  حات  شركة  حل 

كمباني  منير  الوحيد  الشريك  حات 

رأسمالها  مبلغ  ش.د.م.م.ش.و. 

مقرها  وعنوان  درهم   120.000

اوحرية  تجزئة   2 البرانص  اإلجتماعي 
طنجة   90100  -  1 رقم   34 زنقة   3

املغرب نتيجة ل : تصفية حبية.
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و حدد مقر التصفية ب البرانص 
 -  1 رقم   34 زنقة   3 اوحرية  تجزئة   2

90100 طنجة املغرب. 

و عين : 

منير  جمال  محمد  الأيد)ة( 

اوحرية  تجزئة   2 البرانص  وعنوانه)ا( 
طنجة   90100  1 رقم   34 زنقة   3

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

اوحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 
 34 زنقة   3 اوحرية  2 تجزئة  البرانص 

رقم 1 طنجة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6558.

120I

AFRIQUE EMERGENCE

AFRIQUE EMERGENCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFRIQUE EMERGENCE

AFRIQUE EMERGENCE شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
البنفسج - سكن الزيتونة الدور 

الثاني رقم 21 - 20130 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRIQUE EMERGENCE

التدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملشاورة في ريادة األعمال.

 32  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزيتونة  سكن   - البنفسج  شارع 

الدار   20130 - 21 الثاني رقم  الدور 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

بوكيتأو  دجوبوكي  الأيد 

 100 بقيمة  1.000 حصة   : بنجامين 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

بوكيتأو  دجوبوكي  الأيد 

بنجامين عنوانه)ا( س / كنزانزي رقم 

ماتيت   99312 ماتيت   / ج  د   /  41

الكونغو.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

بوكيتأو  دجوبوكي  الأيد 

بنجامين عنوانه)ا( س / كنزانزي رقم 

ماتيت   99312 ماتيت   / ج  د   /  41

الكونغو

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786347.

121I

Maitre Sofia Bousselham

MB Life
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Sofia Bousselham

 Boulevard Ain Taoujtat, ,98

 Bourgogne, Résidence Imane,

 Appt 7 ، 20100، Casablanca

Maroc

MB Life شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

 rue ,51 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 des Gaves, Roches Noires,

20290 - 20290 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

507679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   17

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 MB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Life

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات االلكترونية.

 ,51  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 rue des Gaves, Roches Noires,

البيضاء  الدار   20290 - 20290

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 Brahim Laalej : 100 الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

Brahim Laalej عنوانه)ا(  الأيد 

 Avenue des FAR, Résidence

 Abouam, Bloc C, Appartement

.38 50000 Meknès Maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

Brahim Laalej عنوانه)ا(  الأيد 

 Avenue des FAR, Résidence

 Abouam, Bloc C, Appartement

.38 50000 Meknès Maroc

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
122I

مكتب اوخبرة في املحاسبة

 STE DARAA TAFILALET
ETUDES SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
تعيين مأير جديد للشركة

مكتب اوخبرة في املحاسبة
20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب
 STE DARAA TAFILALET ETUDES

SARL شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
7 مكرر زنقة اوحرية - 52000 

الراشيدية املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9899

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

الرحماني رشيد كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 338.
123I

STE NOUHAYLA ET FATY

STE NOUHAYLA ET FATY
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NOUHAYLA ET FATY
تجزئة االمان 1 جرسيف جرسيف، 

35100، جرسيف املغرب
STE NOUHAYLA ET FATY شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االمان 1 جرسيف جرسيف 35100 

جرسيف املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUHAYLA ET FATY

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION-

 AMODIATEUR-GOÛTE A

.GOÛTE

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 35100 1 جرسيف جرسيف  االمان 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عبد القادر كرماد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الأيد عبد القادر كرماد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

كرماد  القادر  عبد  الأيد 

حموسة  اوالد  الوو ة  حي  عنوانه)ا( 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

كرماد  القادر  عبد  الأيد 

حموسة  اوالد  الوو ة  حي  عنوانه)ا( 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 01 يونيو 

2021 تحت رقم 1092/2021.

124I

مكتب اوخبرة في املحاسبة

 STE DT COMMUNICATION

& EVENT SARLAU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اوخبرة في املحاسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

 STE DT COMMUNICATION

EVENT SARLAU & شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

15 مكرر زنقة محمد اوحنصالي - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

15077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   26

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DT COMMUNICATION &

.EVENT SARLAU

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 2- الفوتوغرافي.  للتصوير  استوديو 

الأمعي  اإلنتاج   3- إشهارية.  وكالة 

البصري والأينمائي.
 15 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مكرر زنقة محمد اوحنصالي - 52000 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : يوسف  الكوش  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  يوسف  الكوش  الأيد 
او ديدة  تاركة   78 رقم   26 الزنقة 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  يوسف  الكوش  الأيد 
او ديدة  تاركة   78 رقم   26 الزنقة 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1100.
125I

الأالوي حأن

NAJIDMAT IMMOBILIERE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

الأالوي حأن
115شارع 2 مارس الدار البيضاء، 
2000، الدار البيضاء املغلرب

NAJIDMAT IMMOBILIERE شركة 
حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي - 

 Bourgogne, 17 rue Ibnou
 Sabadih - Bourgogne, 17
 rue Ibnou Sabadih 20040

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.170133

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
 Rania NAJID )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   10.000
ماي   11 بتاريخ   Yasmine NAJID

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786463.
126I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MAD CASH

إعالن متعدد القرارات

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكتب رقم 14 فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 MAD CASH

شركة حات املأؤولية املحدودة

 حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : رقم 75 

بلوك 3 متجر رقم 1 حي املأتشفى 

رباط اوخير - - صفرو املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.2685

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي:

الوهاب  عبد  الأيد  تعيين  تم   -  

 MAD  – لشركة  ثانيا  مأيرا  فاصح 

CASH- ملدة غير محدودة.

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

من  و18   15 الفصلين  تعديل   -  :

القانون األسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 

يتم تأيير الشركة بواسطة الأيدين 

فاصح  الوهاب  وعبد  اكاروم  محمد 

ملدة غير محدودة بدون إلزامية وضع 

البنكية  الوثائق  في  مشرك  توقيع 

واالدارية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 372.

127I
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ACS CONSEILS

AN PROMO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة او زائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
AN PROMO شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 
محمد اوخامس الطابق 3 تجزئة 
اليأر - 26000 برشبد املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

15445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 AN  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 13 شارع 
تجزئة   3 الطابق  اوخامس  محمد 

اليأر - 26000 برشبد املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   500  : احمد  نبيل  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد نبيل مصطفى : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 13 عنوانه)ا(  احمد  نبيل  الأيد 
برشبد   26000 الهدى  حي   2 زنقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  مصطفى  نبيل  الأيد 
تجزئة  الويدان  بين  سد  زنقة   83

ركراكة 26000 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

 13 عنوانه)ا(  احمد  نبيل  الأيد 
برشيد   26000 الهدى  حي   2 زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 885.
128I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

ASRINORD
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،
TANGER MAROC

ASRINORD شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 مركب 
رياض زلكا 3 عمارة 3 الطابق 4 رقم 

19 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASRINORD
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقري
- تأيير االصول العقارية..

3 مركب   : عنوان املقر االجتماعي 
4 رقم  الطابق   3 3 عمارة  رياض زلكا 

19 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 100  : العأاري  حمزة  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  العأاري  حمزة  الأيد 
حي بني ورياغل 2 الشارع الرئي�شي رقم 

29 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  العأاري  حمزة  الأيد 
حي بني ورياغل 2 الشارع الرئي�شي رقم 

29 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244388.

129I

ACS CONSEILS

BAYTI JUNIOR PRIVEE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة او زائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
BAYTI JUNIOR PRIVEE شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مفتاح بيتي - 26000 الدروة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.13701
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
طبيبي  يونس  )ة(  الأيد  تفويت 
165 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة الأيد )ة( خالد ا لتقي 

بتاريخ 03 يونيو 2021.
طبيبي  محأن  )ة(  الأيد  تفويت 
165 حصة اجتماعية من أصل 500 
التقي  حصة لفائدة الأيد )ة( خالد 

بتاريخ 03 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   22 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 797.

130I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CHAIRI IMPORT-EXPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

 CHAIRI IMPORT-EXPORT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املأيرة 

س1-19 الطابق االر�شي رقم بلوك 

19 الفنيدق - 93100 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIRI IMPORT-EXPORT

-استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

-توزيع أجهزة ولوازم الصيد.

-تاجرفي معدات الرياضات املائية.

-التداول التجاري.
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املأيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك  رقم  االر�شي  الطابق  س1-19 
الفنيدق   93100  - الفنيدق   19

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 100  : يوسف  الشعيري  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد الشعيري يوسف عنوانه)ا( 
الطابق   03 زنقة  سبتة  باب  تجزئة 
الفنيدق   93100  01 رقم  الثاني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد الشعيري يوسف عنوانه)ا( 
الطابق   03 زنقة  سبتة  باب  تجزئة 
الفنيدق   93100  01 رقم  الثاني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2560.

131I

االئتمان او هوي او ديدة

BING BUILDING
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

االئتمان او هوي او ديدة
النأيم 5 تجزئة بكري الرقم 11 
او ديدة ، 24000، او ديدة املغرب
BING BUILDING شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي النأيم 
5 تجزئة بكيري الرقم 11 شقة 1 
او ديدة - 24000 او ديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.16277
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 ماي   24 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ابايزيد  عزيز  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
بوشعيب  )ة(  الأيد  لفائدة  حصة 

ابايزيد بتاريخ 24 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باو ديدة بتاريخ 03 يونيو 

2021 تحت رقم 26544.
132I

ABK CONSULTING

EMGE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ABK CONSULTING
 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

EMGE شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
القا�شي عياض شقة رقم 2 ديور 
او امع الرباط - 10060 الرباط 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.67141
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تحويل  تم   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
املقر االجتماعي اوحالي للشركة من » 
11 زنقة القا�شي عياض شقة رقم 2 
ديور او امع الرباط - 10060 الرباط 
بن  هللا  عبد  زنقة   23« إلى  املغرب« 
 - املركز  الرشيدية-   2 الطابق  ياسين 

52000 الرشيدية املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116228.
133I

الوكالة العامة للخدمات

STE HIFDANE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

STE HIFDANE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 عمارة موالي 

اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HIFDANE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملالبس او اهزة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة   14 اسماعيل  موالي 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : اوحافظ  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  اوحافظ  محمد  الأيد 

شارع املضيق رقم 112 ط 3 املحنش 

2 90000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  اوحافظ  محمد  الأيد 

شارع املضيق رقم 112 ط 3 املحنش 

2 90000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6497.

134I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RHS CAR
إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RHS CAR »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : مأيرة 

2 ،تجزئة عنبر 1 ،الطابق األر�شي، 

املحل، رقم 463 ، مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.93731

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم قرار رقم 1 : الذي ينص 

على مايلي : -1 تفويت ستمائة )600) 

متأاوية  بنأب  مملوكة  حصة 

 : قبل  من   »RHS CAR« شركة  في 

 (200( )مائتا  سلمى  رباع  الأيدة 

سهم( والأيد رباع سعد)مائتا )200) 

)مائتا  اوحأين  رباع  والأيد  سهم( 

فوزي  الأيد  لفائدة   ، سهم(   )200(

او ديد  التوزيع  يصبح   ، بالتالي  رباع 

لرأس املال على النحو التالي : - الأيد 

رباع حأام الدين 40.000.00 درهم. 

 60.000.00 فوزي  رباع  الأيد   -

درهم.
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قرار رقم قرار رقم 2 : الذي ينص 
اوحأاب  تفويت   2-  : مايلي  على 
التوالي  على  اململوك  للشركاء  او اري 
الأيدة   -  : قبل  من  متأاوية  بنأب 
اوحأين  رباع  الأيد   ، سلمى  رباع 
 RHS« شركة  في  سعد  الأيدرباع   ،
درهم  ألف  ثالثمائة  بقيمة   »CAR
الأيد  لصاوح  درهم(   300.000.00(

فوزي رباع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
 : و07   06 رقم  بند  رقم  بند 
تفويت  بعد   : مايلي  على  ينص  الذي 
اوحصص  تقأيم  أصبح  اوحصص 
على الشكل التالي : 600 حصة لفائدة 
 60000 مايعادل  رباع  فوزي  الأيد 
الأيد  لفائدة  حصة   -400 درهم 
 40000 مايعادل  رباع  الدين  حأام 

درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126043.
135I

MN STEEL

MN STEEL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MN STEEL
 RUE CHATEAU 25

 BRIAND,ANFA CASABLANCA
 CASABLANCA، 20370،

CASABLANCA maroc
MN STEEL شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
شاتو بريو انفا,الدارالبيضاء 20730 

,الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

167847
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2007 يونيو   22
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 MN  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STEEL
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكانكية.
25 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
شاتو بريو انفا,الدارالبيضاء 20730 

,الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
2.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

 20.000  : عادل  الزيدي  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عادل  الزيدي  الأيد 
 20700 الوزيس  الفراشة  زنقة   22

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  عادل  الزيدي  الأيد 
 20700 الوزيس  الفراشة  زنقة   22

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2007 تحت رقم 296430.

136I

ZODIREC Consulting

DYNAMIC PROCESS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZODIREC Consulting
RUE AL BATINIA, EX- ,46
 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DYNAMIC PROCESS

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
تجزئة البه ة 4 ب رقم375 محاميد 
10 مراكش 40130 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116961
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DYNAMIC PROCESS
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتعبئة املواد الغذائية ومأتحضرات 

التجميل.
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
تجزئة البه ة 4 ب رقم375 محاميد 
10 مراكش 40130 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 Omar BOUDECHICHE الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 Omar BOUDECHICHE الأيد 
عنوانه)ا( دار الأالمة عمارة 45 رقم 
20250 الدار البيضاء  1 عين الأبع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 Omar BOUDECHICHE الأيد 
عنوانه)ا( دار الأالمة عمارة 45 رقم 
20250 الدار البيضاء  1 عين الأبع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 8463.

137I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE OUBRAHIM.A.M
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املس د رقم 20 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

52000، الرشيدية املغرب
 SOCIETE OUBRAHIM.A.M

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 03 
رقم 13 زنقة 13 تاركة او ديدة 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.10921

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.000.000 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 347/2021.

138I

 Centre de formation en santé intégrale privée

CFSIP

 CENTRE DE FORMATION
 EN SANTÉ INTÉGRALE

PRIVÉE CFSIP
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre de formation en santé
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intégrale privée CFSIP
شارع اوحأن الثاني رقم 39 
الدريوش ، 62253، الدريوش 

املغرب
 Centre de Formation en Santé
Intégrale Privée CFSIP شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اوحأن الثاني رقم 39 الدريوش 
الدريوش 62253 الدريوش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

341
 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 Centre : اإلقتضاء بمختصر تأميتها
 de Formation en Santé Intégrale

.Privée CFSIP
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Formation Professionnelle
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدريوش   39 رقم  الثاني  اوحأن 
الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : محمد  املالكي  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  املالكي  الأيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  محمد  املالكي  الأيد 
الدريوش  الثاني  اوحأن  شارع   39

62253 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  محمد  املالكي  الأيد 
الدريوش  الثاني  اوحأن  شارع   39

62253 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85.
139I

BRI consulting Group

HAISAN HOLDING
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 74500
 LAAYOUNE SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
HAISAN HOLDING شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 شارع 
أحمد الهيبة حي القدس العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAISAN HOLDING
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكترونية، اإلستيراد والتصدير .
عنوان املقر االجتماعي : 58 شارع 
 - العيون  القدس  حي  الهيبة  أحمد 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد سعد ابرهوما : 334 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد هيتم بومعزة : 333 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : وحأن  نيت  محمد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ابرهوما  سعد  الأيد 
شارع بن النفيس رقم 32 حي الوحدة 

1 70000 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  بومعزة  هيتم  الأيد 
خط  حي   114 رقم  بودنيب  زنقة 

الرملة 02 70000 العيون املغرب.
وحأن  نيت  محمد  الأيد 
ح  بلوك  الوحدة  مدينة  عنوانه)ا( 
الرقم 360 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ابرهوما  سعد  الأيد 
شارع بن النفيس رقم 32 حي الوحدة 

1 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2005/2021.
140I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE IMALAH
CONSTRUCTION

شركة حات املأؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE IMALAH CONSTRUCTION
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 18 طريق 
العونية وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.18653

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   26 في  املؤرخ 
 STE IMALAH CONSTRUCTION

شركة حات املأؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

العونية  طريق   18 اإلجتماعي  مقرها 

60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

لعدم تحقيق الهدف التجاري.

و عين : 

لشهب  الناصر  عبد  الأيد)ة( 

وجدة  العونية  طريق   18 وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 18 وفي   2021 مارس   26 بتاريخ 

طريق العونية وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 24 ماي 2021 

تحت رقم 1895.

141I

RAISON CONSEIL

STE NEIGE BATI
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE NEIGE BATI شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 57 

حي الراحة تجزئة بنيس طريق عين 

الأمن فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.36889

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

حات  شركة   STE NEIGE BATI حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املأؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الراحة تجزئة  57 حي  اإلجتماعي رقم 

 - فاس  الأمن  عين  طريق  بنيس 

النتهاء  نتيجة  املغرب  فاس   30000

النشاط .
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و عين : 

الأيد)ة( محمد عمور وعنوانه)ا( 
بنيس  تجزئة  الراحة  حي   84 رقم 

 30000 فاس  الأمن  عين  طريق 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 57 رقم  وفي   2021 يونيو   28 بتاريخ 

عين  طريق  بنيس  تجزئة  الراحة  حي 

الأمن فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3397/021.

142I

MLM FINANCE

PACKAGI
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

PACKAGI شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 1 بلوك 23 رقم 1090 محاميد 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.103307

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ابراهيم  يحيى  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الأيد )ة( حمزة 

يحيى بتاريخ 09 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125996.

143I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 STE WORLD DEXTERITY
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 ste world dexterity sarl au
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مشرمو 
ازرو حي مشرمو ازرو 53100 ازرو 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.907

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   490.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 257.

144I

مكتب اوخبرة في املحاسبة

STE ABDO INFO-TRAV SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب اوخبرة في املحاسبة
20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب
 STE ABDO INFO-TRAV SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر الكنز 
جماعة شرفاء مذغرة - 52000 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
15043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDO INFO-TRAV SARL
غرض الشركة بإيجاز : -1 تشغيل 
 2- املعلوماتية.  ورشة لتصليح أجهزة 

املتاجرة. -3 األشغال املختلفة..
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكنز جماعة شرفاء مذغرة - 52000 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 500  : الحي  عبد  عوني  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
عبد  علوي  صو�شي  الأيد 
 100 بقيمة  حصة   500  : الرحمان 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الحي  عبد  الأيد عوني 
او ديدة  تاركة  22 حي  رقم   5 الزنقة 

52000 الراشيدية املغرب.
عبد  علوي  صو�شي  الأيد 
الرحمان عنوانه)ا( قصر الكنز مذغرة 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  الحي  عبد  الأيد عوني 
او ديدة  تاركة  22 حي  رقم   5 الزنقة 

52000 الرشيدية املغرب
عبد  علوي  صو�شي  الأيد 
الرحمان عنوانه)ا( قصر الكنز مذغرة 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1055.
145I

MLM FINANCE

PACKAGI
شركة حات مأؤولية محدودة 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

PACKAGI شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

اكنأوس الطابق 1 املكتب رقم 2 
شارع طارق بن زياد جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.103307
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  09 مارس  في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
املكتب   1 الطابق  اكنأوس  »عمارة 
جليز  زياد  بن  طارق  شارع   2 رقم 
املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 
إلى »محل رقم 1 بلوك 23 رقم 1090 
مراكش   40000  - مراكش  محاميد 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125996.
146I

RIM FINANCIAL

نيو جول
NewJoule 

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

نيو جول NewJoule »شركة حات 
املأؤولية املحدودة 
حات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني مكتب 15-16 الطابق 6 
- 20130 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.495601
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
مايلي : تفويت 660 حصة اجتماعية 
الكطيوي  نرجس  الأيدة  طرف  من 
الأيد  الى   ) اجتماعية  )330حصة 
حصة   330 و)  عودة  ابن  محمد 
اجتماعية( الى الأيد ياسين اعبوش
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
مايلي : املصادقة على الشركاء او دد 
والأيد  عودة  ابن  محمد  الأيد 

ياسين اعبوش
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
مايلي : تغيير الشكل القانوني للشركة 
حات  املأؤولية  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  الى  الوحيد  الشريك 

املأؤولية 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: شكل الشركة
بند رقم 8 : الذي ينص على مايلي 

: املأاهمات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786973.
147I

Bureau de La competences consultation

INNOVSTREAM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب

INNOVSTREAM شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة 25 مارس بلوك ورقم 629 . - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INNOVSTREAM

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  للمقاوالت واوخواص  االستشارات 

كل مايتعلق بمواكبة املقاوالت ....

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  .  629 25 مارس بلوك ورقم  مدينة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : بايكا  اوحأان  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بايكا  اوحأان  الأيد 
العيون   70000 كلميم  اسرير  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد حمزة امللزغي عنوانه)ا( حي 

موالي رشيد الشطر الثاني بلوك 05 

الرقم 38 70000 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2364/2021.

148I

LUCA CENTER

ورثة الضعيف عبدالكبير 
في ممثلثهم السيدة

 لعجاج فاطمة
عقد تأيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون(

عقد تأيير حر ألصل تجاري
ورثة الضعيف عبدالكبير في ممثلثهم 

الأييدة لع اج فاطمة
 14 قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الضعيف  ورثة  أعطى   2021 يوليوز 
عبدالكبير املس ل بالس ل التجاري 
بمراكش  التجارية  باملحكمة   55460
التجاري  لألصل  اوحر  التأيير  حق 
الكائن ب شارع جون دي باك عمارة 
 40000  - مراكش   62 رقم  روكس 
 Sté KECH لفائدة  املغرب  مراكش 
WINK SARL ملدة 9 سنة تبتدئ من 
14 يوليوز 2021 وتنتهي في 13 يوليوز 
قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2030

7.800 درهم.

149I

LAMAIZI

HADAIK OUM RRABII
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE
 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC
HADAIK OUM RRABII شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
عمر-الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
510959

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HADAIK OUM RRABII
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميعأشغال  ممارسة  وكذا  عقاري 

البناء...
12زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
الدار   20090  - البيضاء  عمر-الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد املومني محمد : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : املومني حأن  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد املومني ابراهيم : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد املومني محمد عنوانه)ا( حي 
االنارة 1 زنقة 9 رقم 26 الذارالبيضاء 

20480 الدارالبيضاء املغرب.
الأيد املومني حأن عنوانه)ا( حي 
االنارة 1 زنقة 9 رقم 26 الذارالبيضاء 

20480 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  ابراهيم  املومني  الأيد 
 26 رقم   9 زنقة   1 االنارة  حي 
البيضاء  الدار   20480 الذارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد املومني محمد عنوانه)ا( حي 
االنارة 1 زنقة 9 رقم 26 الذارالبيضاء 

20480 الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787026.
150I

LUCA CENTER

 MIJ GESTION
IMMOBILIERE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MIJ GESTION IMMOBILIERE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 786 
املأار املكتب 2 طريق اسفي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

113005
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   02
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 MIJ  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTION IMMOBILIERE
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 786 
املأار املكتب 2 طريق اسفي مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : حكيم  محمد  زواوي  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
حكيم  محمد  زواوي  الأيد 

عنوانه)ا( فرنأا 00 فرنأا فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
حكيم  محمد  زواوي  الأيد 

عنوانه)ا( فرنأا 00 فرنأا فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122374.
151I

Fiduciaire Hayef

STE ZIRI CAR SARL-AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fiduciaire Hayef
 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 71 03
93 *، 60000، Oujda Maroc
ste ziri car sarl-au شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الزرقطوني عمارة البصراوي الطابق 
األول الشقة رقم 3 - 60000 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.18059

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
حل ste ziri car sarl-au شركة حات 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الطابق  البصراوي  عمارة  الزرقطوني 
وجدة   60000  -  3 رقم  الشقة  األول 
الضخمة  للخأائر  نتيجة  املغرب 

ل  الصحي  اوذ ر  عن  املترتبة 

..covid19

و عين : 
هايف  حليمة  الأيد)ة( 
الريأوني  محمد  زنقة  وعنوانه)ا( 
املغرب  وجدة   60000  3 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
شارع  وفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 
الطابق  البصراوي  عمارة  الزرقطوني 
وجدة   60000  -  3 رقم  الشقة  األول 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2394.
152I

YASMINE GENIE SARL

YASMINE GENIE SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YASMINE GENIE SARL
 L. KANOUNI 338 RES

 BOUGHAZ ETAGE 3 N0 22 ،
90070، TANGER MAROC

YASMINE GENIE SARL شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 338 إقامة 
البوغاز تجزئة كانوني الطابق 3 رقم 

22 - 90070 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASMINE GENIE SARL
تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اوخارج  في  أو  املغرب  في  الشركة 
سواء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
بممارسة  الغير  وحأاب  أو  وحأابها 
أشغال  للبضائع؛  الوطني  النقل   :

وتأجير  الصحي  والصرف  الطرق 

بجميع  البناء  مقاولة  اآلالت. 

البنايات حات  أشكاله، إصالح جميع 

جميع  تنفيذ  خاص.  أو  عام  طابع 

املدنية  الهندسة  األرضيات،  أشغال 

كهربة  أشغال  جميع  والصناعية. 

الصرف  الترصيص،  البنايات، 

الصحي، النجارة، الزجاج، الصباغة، 

نجارة األلومنيوم، التلبيس والتزفيت. 

الهندسة  أشغال  وإعداد  تصميم 

الصناعية. تصميم وتنأيق ومراقبة 

وتأيير عمليات تهيئة جميع البنايات. 

وتأيير  استغالل  املشاريع،  تأيير 

املقاولة  املشاريع.  أنواع  و ميع  حر 

في  واملشاركة  التعهد  الباطن،  من 

املرتبطة  والعروض  الصفقات  جميع 

جميع  .إعداد  الشركة  بموضوع 

واالقتصادية  التقنية  الدراسات 

والتصدير  االستيراد  غيرها.  واملالية 

بصفة عامة..

 338  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة البوغاز تجزئة كانوني الطابق 3 
رقم 22 - 90070 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : املغاري  اللنجري  إبراهيم  الأيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   500  : الزريوح  سارة  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
املغاري  اللنجري  إبراهيم  الأيد 
 1 12 رقم  1 زنقة  عنوانه)ا( البرانص 

90100 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الزريوح  سارة  الأيدة 
 20 رقم   10 زنقة   1 البرانص  حي 

90100 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
املغاري  اللنجري  إبراهيم  الأيد 
 1 12 رقم  1 زنقة  عنوانه)ا( البرانص 

90100 طنجة املغرب.
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عنوانه)ا(  الزريوح  سارة  الأيدة 
 20 رقم   10 زنقة   1 البرانص  حي 

90100 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244223.
153I

LAMAIZI

BASSEM PROMO SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE
 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC
BASSEM PROMO SARL شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
عمر-الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510963
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BASSEM PROMO SARL
ممارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع أشغال البناء ومنعش عقاري. .
12زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
الدار   20090  - البيضاء  عمر-الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد محمد باسم حنيفة : 950 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : زخباط  ملياء  الأيدة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

حنيفة  باسم  محمد  الأيد 
الأكن  تجزءىة   45 عنوانه)ا( 
 6 الشقة   2 الطابق   94 زنقة  املنور 
 20470 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.
الأيدة ملياء زخباط عنوانه)ا( 13 
تجزءىة الأكن املنور زنقة 94 طابق 
الدارالبيضاء  الشق  6 عين  الشقة   3

20470 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
حنيفة  باسم  محمد  الأيد 
املنور  الأكن  تجزءىة   45 عنوانه)ا( 
عين   6 الشقة   2 الطابق   94 زنقة 
الدار   20470 الدارالبيضاء  الشق 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787024.

154I

موثق

Bleu’ Clair«, S.A.R.L.AU
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
زاوية شارع محمد الأادس زنقة 

سوركوف اقامة مفناح اوخير املدخل 
د الشقة 2 ، 24000، او ديدة 

املغرب
Bleu’ Clair«, S.A.R.L.AU شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

يوغوزالفيا إقامة اندلس 5، شقة 3 
جيليز - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

113761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 Bleu’  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Clair«, S.A.R.L.AU

- تأسيس   : بإيجاز  غرض الشركة 

وحأاب  أو  وحأابها  وتأيير  واقتناء 

دار  أو  فندقية  مؤسأة  كل  الغير، 

مجمع  كل  وكذا  مطعم  أو  ضيافة 

سياحي.

- تنظيم مأارات سياحية

- استيراد وتصدير الألع

الأياحية  التذكارية  الهدايا  بيع   -

في  تدخل  عملية  كل  عامة  وبصفة 

من  الشركة  أسأت  الذي  الهدف 

أجله.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 5، شقة  اندلس  إقامة  يوغوزالفيا 

جيليز - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

 Fanny GLOECKLER الأيدة 

 38B rue des champs عنوانه)ا( 

.67720 Hoerdt France

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

 Fanny GLOECKLER الأيدة 

 38B rue des champs عنوانه)ا( 

67720 Hoerdt France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123018.

155I

KEN.BOUI SERVICES

ONE EL OULIDI WORKS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES

الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 63300، بركان 

املغرب

ONE EL OULIDI WORKS شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 50 

شارع 335 حي املقاومة بركان - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 ONE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EL OULIDI WORKS

*اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتعمير

*االتصدير واالستيراد.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - بركان  املقاومة  حي   335 شارع   50

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد اوليدي زكرياء : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا(  زكرياء  اوليدي  الأيد 
11 زاوية القا�شي قصبة النوار فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  زكرياء  اوليدي  الأيد 
11 زاوية القا�شي قصبة النوار فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 411/2021.

156I

LAMAIZI

OUSSAR ACCESSOIRE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAIZI
 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE
 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC
OUSSAR ACCESSOIRE شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
عمر-الدار البيضاء - 20090 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUSSAR ACCESSOIRE

غرض الشركة بإيجاز : .االستيراد 
والتصدير بصفة عامة القيام بجميع 

العمليات التجارية والصناعية.
12زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صبري بوجمعة الطابق 1 رقم 6 درب 
الدار   20090  - البيضاء  عمر-الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : عبدهللا  اوسار  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  عبدهللا  اوسار  الأيد 
 42 رقم   50 زنقة  اوخير  ارض  تجزئة 
 20470 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  عبدهللا  اوسار  الأيد 
 42 رقم   50 زنقة  اوخير  ارض  تجزئة 
 20470 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787025.

157I

CCE SERVICES

BIODATA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCE SERVICES
حي القدس رقم 18 شارع جدة ، 

28820، املحمدية املغرب
BIODATA شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
االمام الغزالي وزنقة 1 تجزئة املنزه 

حي القدس سيدي البرنو�شي - 0000 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.475707
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
مبلغ   BIODATA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
االمام  شارع  زاوية  اإلجتماعي  مقرها 
حي  املنزه  تجزئة   1 وزنقة  الغزالي 
 0000  - البرنو�شي  سيدي  القدس 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
الذي  بالشكل  املال  رأس  ضياع 
التتمكن معه الشركة في االستمرار.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة   1 وزنقة  الغزالي  االمام  شارع 
 - البرنو�شي  القدس سيدي  املنزه حي 

0000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين : 

حمامة  حمزة  الأيد)ة( 
املنصورية  بني عامر  وعنوانه)ا( دوار 
)ة(  كمصفي  املغرب  بوزنيقة   0000

للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26306.
158I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

BOYA PNEU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
BOYA PNEU شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي علي الشريف, اقامة 68,متجر 
ب,الطابق تحت ار�شي - طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118503
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BOYA : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.PNEU
غرض الشركة بإيجاز : بيع, شراء, 
وصيانة إطارات الع االت وتعديلها.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي علي الشريف, اقامة 68,متجر 
 - طنجة   - ار�شي  تحت  ب,الطابق 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : اعليلو  خالد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  اعليلو  خالد  الأيد 
15,العمارة  3,لبنى  اوحأني  امل مع 
طنجة   90100 كزناية   ,45 2,الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  اعليلو  خالد  الأيد 
15,العمارة  3,لبنى  اوحأني  امل مع 
طنجة   90100 كزناية   ,45 2,الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244547.
159I
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ste imtiyaz conseils sarl

BOCM AUTO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية الأعودية الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة او ديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

BOCM AUTO شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 
رقم 123 الطابق تحت ار�شي تجزئة 

النماء املنطقة الصناعية بنأودة 

فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.66669

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

مصطفى  )ة(  الأيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 الشارف 

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   500 أصل 

يونيو   22 بتاريخ  بندادة  القادر  عبد 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3324.

160I

LUCA CENTER

 BENDOHRI )DAY MOOD

CAFEE(

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BENDOHRI (DAY MOOD

CAFEE( شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق االر�شي العين الأونة 3 
رقم 7 املحاميد او نوبي مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116941
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BENDOHRI (DAY MOOD

.(CAFEE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بالطابق االر�شي العين الأونة 3 رقم 
7 املحاميد او نوبي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : ظهري  نجاة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  ظهري  نجاة  الأيدة 
رقم 520 املحاميد 5 مراكش 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  ظهري  نجاة  الأيدة 
رقم 520 املحاميد 5 مراكش 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125977.

161I

CAD ARCHITECTURE

 CAD ARCHITECTURE
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAD ARCHITECTURE
مكتب رقم 29 املتواجد بالطابق 
التالث اقامة ياسين 2 شارع موالي 
يوسف طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 CAD ARCHITECTURE SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 29 
املتواجد بالطابق 3 اقامة ياسين 2 
شارع موالي يوسف - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 CAD  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHITECTURE SARL AU
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معمارية.
عنوان املقر االجتماعي : مكتب 29 
 2 ياسين  اقامة   3 بالطابق  املتواجد 
شارع موالي يوسف - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  لعريف  فدوى  الأيدة 

رقم  وخرلدا  اقامة  زيدون  ابن  شارع 

86 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  لعريف  فدوى  الأيدة 

رقم  وخرلدا  اقامة  زيدون  ابن  شارع 

86 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244539.

162I

FAD CONSULTING

ت٠ ن٠ س باتيستادورس
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

FAD CONSULTING

 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

ت٠ ن٠ س باتيأتادورس شركة 
حات املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

شهرزاد ، الطابق الثاني، الرقم 

8، زاوية زنقة سمية وشارع عبد 

املومن الدار البيضاء - 20340 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.504849

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املحدودة ت٠  املأؤولية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  باتيأتادورس  ن٠ س 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الطابق   ، شهرزاد  إقامة  اإلجتماعي 
سمية  زنقة  زاوية   ،8 الرقم  الثاني، 

 - البيضاء  الدار  املومن  عبد  وشارع 

20340 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشركاء.
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إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 ،8 الرقم  الثاني،  الطابق   ، شهرزاد 
املومن  زنقة سمية وشارع عبد  زاوية 

الدار البيضاء - 20340 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين : 

املوفق  طه  محمد  الأيد)ة( 

 17 رقم  اوحدائق  تجزئة  وعنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  كاليفورنيا  طريق مكة 

املغرب  البيضاء  الدار   20150

كمصفي )ة( للشركة.

اوحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 

إقامة شهرزاد ، الطابق الثاني، الرقم 
عبد  وشارع  سمية  زنقة  زاوية   ،8

املومن الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787047.

163I

S F M

 CALIFORNIA GOLDEN

SQUARE
إعالن متعدد القرارات

S F M

 rue Allal ben Abdallah ، ,71

20000، Casablanca Maroc

 CALIFORNIA GOLDEN

SQUARE »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 5، زنقة 

»كاليين«، إقامة سمية، الشقة 11 

- املعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.316865

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي:

املعنية  التفويتات  س لت   -  

 L’ORCHIDEE DU« شركة  لفائدة 

 ،»SUD

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي:

 L’ORCHIDEE« شركة  قبلت   -  

DU SUD« بصفتها شريكا جديدا؛

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي:

 - عاينت نتيجة للتفويتات املشار 

إليها أعاله انسحاب الأيدات فاطمة 

الفهري، مارية  الفا�شي  بنعمور زوجة 

بنعمور أرملة العراقي، فايزة بنعمور، 

لطيفة بنعمور أرملة العراقي، عائشة 

عبد  والأادة  بنيس،  زوجة  بنعمور 

ومصطفى  بنعمور  عزيز  الرحمان 

بنعمور من الشركة؛

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي: 

 - س لت استقالة الأيدة فاطمة 

من  الفهري  الفا�شي  زوجة  بنعمور 

مهامها كمدبرة؛

قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي:

جديدا  مدبرا  بصفته  عينت   -

وملدة غير محددة : 

 الأيد عبد الهادي زهير الأاكن 

تجزئة  )كاليفورنيا(-  البيضاء  بالدار 

رياض اوحمد رقم 03، شارع مكة.

قرار رقم 6 : الذي ينص على مايلي:

- قررت نقل مقر الشركة إلى الدار 

مشروع  معروف(-  )سيدي  البيضاء 

 ،6 عمارة   01 مجموعة  بانوراما، 

الشقة 3؛

قرار رقم 7 : الذي ينص على مايلي:

 ،6  ،4 الفصول  تعديل  قررت   -

نتيجة  األسا�شي  النظام  من  و14   7

لذلك. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم - : الذي ينص على مايلي : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 15 يوليوز 2021 تحت رقم 787087.
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FIDLYNA CONSEIL

إموبيل بها
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLYNA CONSEIL
 Rue Med Smiha,Résidence 144

 Jawharate Med Smiha,6 émé
 Etage Appt N°35–Casablanca ،
20220، CASABLANCA MAROC
إموبيل بها شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
اوحرية الطابق 03 الشقة 05 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

 423291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2019 يناير   28
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
اإلقتضاء بمختصر تأميتها : إموبيل 

بها.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمبيوتر  وأجهزة  الهواتف  منتجات 

وملحقاتها.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   05 الشقة   03 الطابق  اوحرية 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد مصطفى بها : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بها  مصطفى  الأيد 
 1 الطابق  واشنطن  زنقة   9 الرقم 

الشقة 2 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بها  مصطفى  الأيد 
 1 الطابق  واشنطن  زنقة   9 الرقم 

الشقة 2 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 3663 .

165I

FNMCOMPTA

LUQMAN TRANS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

LUQMAN TRANS شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

3 إقامة ياسمين الطابق الأفلي 

25 ب.د يعقوب املنصور - 14020 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUQMAN TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمال والنقل الوطني للبضائع..
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 إقامة ياسمين الطابق الأفلي 
 14020  - املنصور  يعقوب  ب.د   25

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : املرابط  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : املرابط  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  املرابط  محمد  الأيد 
حي لال شافية زنقة 16 رقم 8 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  املرابط  محمد  الأيد 
حي لال شافية زنقة 16 رقم 8 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 3902.
166I

AUDITAX MAROC

S10 MAROC
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 219

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
S10 MAROC شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
العرعار، الطابق 2، مكتب 6، الدار 
البيضاء - 20370 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.503853

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
نواري  محأن  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة( علي  الأيد  لفائدة  1.000 حصة 

إصطفى بتاريخ 01 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786958.
167I

GLOBEX CONSEIL كلوبكس كونأياي

أركلينك
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX كلوبكس كونأياي
CONSEIL

21 شارع اوحأن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب
أركلينك شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة » 
أ » الشقة 7 شارع او يش امللكي م.ج 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

52045
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   07
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أركلينك.

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : 10 زنقة » 

أ » الشقة 7 شارع او يش امللكي م.ج 

- 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : حنان  أركزيز  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  حنان  أركزيز  الأيدة 

املعهد التقني للبأتنة جنان بنحليمة 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  حنان  أركزيز  الأيدة 

املعهد التقني للبأتنة جنان بنحليمة 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 383.

168I

JBR CONSEILS

JADA BUILDING
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JBR CONSEILS

816شقة رقم 2 الطابق االول تجزئة 

املأار الحي الصناعي مراكش ، 

410000، مراكش املغرب

JADA BUILDING شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البه ة عمارة 85 الشقة 8 سعادة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   10

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 JADA  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سعادة   8 الشقة   85 عمارة  البه ة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : مومن  سلوى  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مومن  سلوى  الأيدة 

مراكش   529 رقم  او نوبي  ازلي 

40150 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  مومن  سلوى  الأيدة 

مراكش   529 رقم  او نوبي  ازلي 

40150 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126067.

169I
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DIJLA CONSEIL

 INGENIERIE RETAIL

MARKETING
إعالن متعدد القرارات

DIJLA CONSEIL

29 زنقة دجلة الزيراوي الطابق 

 CASABLANCA ،20000 ،الأفلي

MAROC

 INGENIERIE RETAIL

MARKETING »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 131 

شارع أنفا إقامة أزور مكتب 11ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : -.

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 ماي 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

 MDEGHRI ببيع األسهم من  : اإلحن 

إلى   EL MOUTAOUAKIL Youssef

LALLOUCH Tarik

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

 BENNANI من  األسهم  ببيع  اإلحن   :

LALLOUCH Tarik إلى Sidi Ahmed

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

 MDEGHRI الأيد  استقالة   : مايلي 

من   EL MOUTAOUAKIL Youssef

مهام التأيير

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

 LALLOUCH Tarik الأيد  تعيين   :

وحيدا   
ً
مأيرا  ، محددة  غير  لفترة 

للشركة

قرار رقم 5 : الذي ينص على مايلي 

: تغييرالشكل القانوني إلى شركة حات 

مأؤولية محدودة حات شريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

ينص  الذي   :  3-6-7-14 رقم  بند 

DENOMINATION-  : مايلي  على 

 APPORTS-CAPITAL SOCIAL-LES

.GERANTS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786741.
170I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

BACK TO NATURE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

BACK TO NATURE شركة حات 
املأؤولية املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BD ABDELLAH BEN RAWAHA
 ET RUE HOTAYNE RESIDENCE
 ESSALAM BLOC C 1 ER ETAGE

 APPT N 15, PASADENA,
TANGER - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118457
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BACK : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.TO NATURE
العالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعي.
 ANGLE  : املقر االجتماعي  عنوان 
 BD ABDELLAH BEN RAWAHA
 ET RUE HOTAYNE RESIDENCE
 ESSALAM BLOC C 1 ER ETAGE
 APPT N 15, PASADENA,
TANGER - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 100  : قاسمي  سماح  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  قاسمي  سماح  الأيدة 

 RUE ISTANBOUL 11 COMP

 MERCHAN GARDEN A ET 4 NR

90000 19 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

العدولي  الفنا�شي  محمد  الأيد 

 RUE ISTANBOUL 11 عنوانه)ا( 

 COMP MERCHAN GARDEN A

ET 4 NR 19 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244491.

171I

AL KADIMA SAKANE

AL KADIMA SAKANE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

AL KADIMA SAKANE

شارع القدس املركب الأكني 

القدس عمارة 8 الشقة 8 حي 

العمرية عين الشق ، 20152، الدار 

البيضاء املغرب

AL KADIMA SAKANE شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القدس املركب الأكني القدس 

عمارة 8 الشقة 8 حي العمرية عين 

الشق - 20152 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مأير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.262111

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

ابن  الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 
زهير محمد كمأير آخر

تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786644.

172I

CALISTA DESIGN

CALISTA DESIGN
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CALISTA DESIGN

10 شارع برشلونة املنطقة 

الصناعية سيدي البرنو�شي ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

CALISTA DESIGN شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

برشلونة املنطقة الصناعية سيدي 

البرنو�شي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510857

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CALISTA DESIGN

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي.

عنوان املقر االجتماعي : 10 شارع 

سيدي  الصناعية  املنطقة  برشلونة 

البيضاء  الدار   20000  - البرنو�شي 

املغرب.
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أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 2.000  : الياساد  حليمة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيدة حليمة الياساد عنوانه)ا( 

208 ممر التين األمنية 2 عين الأبع 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيدة حليمة الياساد عنوانه)ا( 

208 ممر التين األمنية 2 عين الأبع 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26241.

173I

JURISMAG SARL

 KOTON MAGAZACILIK

SARL-AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املأيرين

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

KOTON MAGAZACILIK SARL-

AU »شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : 231، 

شارع بئر أنزران، معاريف، الطابق 

2، رقم 5 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املأيرين«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.330321

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املأيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة : سنة )1( سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787349.

174I

ORTIGO SARL AU

ORTIGO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ORTIGO SARL AU

الحي املحمدي الوحدة 5 الطابق 

الأفلي رقم 11 شارع فلأطين 

الداوديات مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

ORTIGO شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي الوحدة 5 الطابق الأفلي 
رقم 11 شارع فلأطين الداوديات 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.114850

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

مبلغ   ORTIGO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   250.000 رأسمالها 

املحمدي  الحي  اإلجتماعي  مقرها 

 11 رقم  الأفلي  الطابق   5 الوحدة 

مراكش  الداوديات  فلأطين  شارع 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

الرسوم  مجموع  تضم  شركة  انشاء 

املهنية.

الحي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الأفلي  الطابق   5 الوحدة  املحمدي 
الداوديات  فلأطين  شارع   11 رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب. 

و عين : 
قربال  يوسف  الأيد)ة( 
أو  عمارة  النرجس  اقامة  وعنوانه)ا( 
 40000 الفا�شي  عالل  شارع   4 شقة 
مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 8489.
175I

FIL CONSEIL

BEPFI
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع او يش امللكي املدينة 
او ديدة ، 50000، مكناس املغرب
BEPFI شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

23 زنقة الكيفا املدينة او ديدة - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
.BEPFI : اإلقتضاء بمختصر تأميتها
- املالبس   : بإيجاز  غرض الشركة 

او اهزة.
اوحماية  مواد  وتوزيع  استيراد   -

الشخصية والعزل.
- االستيراد والتصدير. 

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - او ديدة  املدينة  الكيفا  زنقة   23

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : غزالن  مدكور  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  غزالن  مدكور  الأيدة 

 51 رقم   5 طابق   13 يوسف  اقامة 

بوخالف 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  غزالن  مدكور  الأيدة 

 51 رقم   5 طابق   13 يوسف  اقامة 

بوخالف 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3388.

176I

RIF CONSEIL SARL

STE BOULAKHRIF TRANS-

SARL A.U
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 STE BOULAKHRIF TRANS-SARL

A.U شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 100 زنقة 

4 حي لعرا�شي الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16336

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOULAKHRIF TRANS-SARL

.A.U

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات

- أعمال متنوعة أو إنشاءات.

عنوان املقر االجتماعي : 100 زنقة 

 62000  - الناظور  لعرا�شي  حي   4

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : بووخريف  احمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : بووخريف  احمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد احمد بووخريف عنوانه)ا( 

 62000 الناظور   21 رقم  مكة  شارع 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد احمد بووخريف عنوانه)ا( 

 62000 الناظور   21 رقم  مكة  شارع 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 2412.

177I

FIL CONSEIL

ERRADI TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع او يش امللكي املدينة 
او ديدة ، 50000، مكناس املغرب
ERRADI TRANS شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
11 العمارة رقم 44 أصيل الضحى 
توالل - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   18
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ERRADI TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص وحأاب الغير.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
الضحى  أصيل   44 رقم  العمارة   11

توالل - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد عادل الرا�شي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد عماد الرا�شي : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : قرير  فرح  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الرا�شي  عادل  الأيد 
بابا  سيدس  القديم  دوار   906 رقم 

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  الرا�شي  عماد  الأيد 

بابا  سيدس  القديم  دوار   906 رقم 

50000 مكناس املغرب.

الأيدة فرح قرير عنوانه)ا( تجزئة 
صفرو   549 رقم   4 بلوك  انزران  بئر 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الرا�شي  عادل  الأيد 

بابا  سيدس  القديم  دوار   906 رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   09 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3383.

178I

INFOPLUME

HANAFI NEGOCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

INFOPLUME

149 شارع محمد اوخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

HANAFI NEGOCE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني اقامة 32 الطابق االول 

شقة رقم -29 طنجة طنجة 90000 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.108683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تحويل  تم   2021 يونيو   23 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق   32 اقامة  الزرقطوني  »شارع 

طنجة  طنجة   29- رقم  شقة  االول 

»مركز  إلى  املغرب«  طنجة   90000

ولي  شارع   183 الأفلي  الطابق  انريا 

90000 طنجة  العهد - طنجة طنجة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244468-6522.

179I

CABINET KHACHIM

ROCA SAFA CERAME
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تأمية الشركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 ROCA SAFA CERAME

شركة حات مأؤولية محدودة
 حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 250 
بلوك ف أوالد أوجيه - 14000 

القنيطرة املغرب.
تغيير تأمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
46673

 بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   04 في  املؤرخ 
 ROCA SAFA« من  الشركة  تأمية 
 RAYA SAFA« إلى   »CERAME

. »CERAME
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14 يونيو 

2021 تحت رقم 3426.

180I

INFOPLUME

BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد اوخامس اقامة 
ميموزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب
 BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة حات مأؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص الطابق التثالث رقم 
26 - طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.96823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 
املنصوري عبد الرحيم كمأير وحيد

تبعا لقبول استقالة املأير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244415-6467.
181I

MAITRE ALAOUI ISMAILI HICHAM

 REDA EL KHEIR
LOGISTIQUE

شركة حات املأؤولية املحدودة
حل شركة

 MAITRE ALAOUI ISMAILI
HICHAM

 Angle Avenue TanTan et Bd
 Abou Al Wakt Khalaf Résidence

 Annour, Imm 2, Etg 4, Appt
 n°401, Quartier Bourgogne, . ،
20040، Casablanca Maroc

 REDA EL KHEIR LOGISTIQUE
شركة حات املأؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 
شارع إبراهيم الروداني إقامة 

الفتح الطابق األول رقم 3 - 20330 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.446753
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  حل شركة 
 REDA EL KHEIR LOGISTIQUE
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
217 شارع  وعنوان مقرها اإلجتماعي 
إبراهيم الروداني إقامة الفتح الطابق 

الدارالبيضاء   20330  -  3 رقم  األول 
إرادة  انعدام   : ل  نتيجة  املغرب 
تحقيق  في  االستمرار  في  الشركاء 

غرض الشركة واالستمرار فيها.
و حدد مقر التصفية ب 217 شارع 
إبراهيم الروداني إقامة الفتح الطابق 
الدارالبيضاء   20330  -  3 رقم  األول 

املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( كمال مك�شي وعنوانه)ا( 
م  مجموعة   31 رقم   143 زنقة 
املغرب  الدارالبيضاء   20202 االلفة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعنوانه)ا(  فتاح  ليلى  الأيد)ة( 
دال  بلوك   121 رقم  الأالم  رياض 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28820

)ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787102.
182I

األستاح محمد اوحداد محام

MIXTA MAROC, SARL-AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

األستاح محمد اوحداد محام
شارع االمام الغزالي الطابق 01 رقم 

-1ا ، 90000، طنجة املغرب
 MIXTA MAROC, SARL-AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
البحرويين املنطقة الصناعية طريق 
تطوان عمارة 29 الطابق األر�شي 
رقم 01 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.25439

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 

 GREG )مأير جديد للشركة الأيد)ة
 NDUBUISI UGOCHUKWU

كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244561.
183I

األستاح محمد اوحداد محام

MIXARM, SARL-AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

األستاح محمد اوحداد محام
شارع االمام الغزالي الطابق 01 رقم 

-1ا ، 90000، طنجة املغرب
MIXARM, SARL-AU شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 157, شارع 
القدس تجزئة امل د الطابق الول 
رقم 06 رقم البريد 64 العوامة - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.92419

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 
 GREG )مأير جديد للشركة الأيد)ة
 NDUBUISI UGOCHUKWU

كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244559.
184I

bemultico بيمولتيكو

S.O.G.T.O
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

S.O.G.T.O شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 09 

مكتب 19 الطابق 04 تجزئة ريزانا 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.33679

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

اتخيا  محمد  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   55.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   110.000

محند اتخيا بتاريخ 05 يوليوز 2021.

اتخيا  اوحأن  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   55.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   110.000

سعيد اتخيا بتاريخ 05 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3475.

185I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

WUSTENFUCHS ويستنفوش
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األول تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

 WUSTENFUCHS ويأتنفوش

»شركة حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
املغرب العربي رقم 2 الطابق األول 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.27555

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

القرارات التالية :
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قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي:
تغيير العنوان االجتماعي للشركة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
اإلجتماعي  الغرض  وتوسيع  تمديد   :
للشركة من تاجر منتجات التنظيف 
واملتشابهة  املماثلة  املنتجات  وجميع 
العامة,  التغذية  مأتورد,  تاجر   : إلى 
النظافة  ومعدات  منتجات  تاجر 
تاجر  لها,  املماثلة  املنتجات  وجميع 
املماثلة  املنتجات  وجميع  املحروقات 

لها واألجهزة املنزلية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
للشركة  الثابت  اإلجتماعي  العنوان   :
سوق  شفشاوني  هللا  عبد  شارع   12
إمام مالك الطابق الثاني تجزئة 303 

- 93000 تطوان
على  ينص  الذي   :  2 رقم  بند 
 : للشركة  االجتماعي  الغرض   : مايلي 
تاجر مأتورد, التغذية العامة, تاجر 
وجميع  النظافة  ومعدات  منتجات 
املنتجات املماثلة لها, تاجر املحروقات 
وجميع املنتجات املماثلة لها واألجهزة 

املنزلية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0280.
186I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 PROMOTION GREEN
SPORTS CITY بروموسيون 

كوين سبورت سيتي
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 PROMOTION GREEN SPORTS
CITY بروموسيون كوين سبورت 

سيتي شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 103. 

اقامة او امعة العربية مراق موالي 
سليمان ط.3 رقم 8 - 90090 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   05
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PROMOTION GREEN SPORTS
سبورت  كوين  بروموسيون   CITY

سيتي.
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري والأياحي.
 .103  : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  مراق  العربية  او امعة  اقامة 
سليمان ط.3 رقم 8 - 90090 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 
 : أوخيار  الدين  صالح  الأيد 
درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 : أوخيار  الدين  صالح  الأيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
أوخيار  الدين  صالح  الأيد 
عنوانه)ا( شارع ليبيا رقم 162 تجزئة 
سواني تطوان 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
أوخيار  الدين  صالح  الأيد 
عنوانه)ا( شارع ليبيا رقم 162 تجزئة 

سواني تطوان 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 5304.

187I

»Y2M«

»Y2M«
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»Y2M«
 GARAGE AU LOTISSEMENT
 AMAL CENTRE SIDI SMAIL ،
24402، El Jadida MAROC
»Y2M« شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 
بتجزئة األمل، مركز سيدي 

إسماعيل - 24402 او ديدة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

16801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 غشت   11
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»Y2M«
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال   - والدولي.  الوطني  البضائع 

مختلفة..
مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بتجزئة األمل، مركز سيدي إسماعيل 

- 24402 او ديدة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : املنصوري  سعيدة  الأيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
املنصوري  سعيدة  الأيدة 
 24402 إسماعيل  سيدي  عنوانه)ا( 

سيدي إسماعيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
املنصوري  سعيدة  الأيدة 
 24402 إسماعيل  سيدي  عنوانه)ا( 

سيدي إسماعيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باو ديدة بتاريخ 24 غشت 

2020 تحت رقم 25239.

188I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

RJ-TRANS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
، 14000، KENITRA MAROC
RJ-TRANS شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 زنقة 
تانأيفت شقة رقم 1 اكدال - 

10100 الرباط املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

153353
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
RJ-  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .
 54  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اكدال   1 رقم  تانأيفت شقة  زنقة 

10100 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : رضوان  فتحي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  رضوان  فتحي  الأيد 
 10100 م  ي  ح   1125 رقم  املنزه  حي 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  رضوان  فتحي  الأيد 
 10100 م  ي  ح   1125 رقم  املنزه  حي 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم -.

189I

مكتب الأيد اوحأني يوسف

 SOUSS SPORT ET
ANIMATION

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الأيد اوحأني يوسف
مكتب رقم EB 407 الطابق 4 بلوك 
E تكنوبول 2 أكادير باي فونتي - 
اكادير ، 80010، اكادير املغرب

 SOUSS SPORT ET ANIMATION
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 COMPLEXE SOUSS FOOT
 ROUTE IGOUDAR, OULED

 BERHIL - 83300 TAROUDANT
MAROC

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 SOUSS : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.SPORT ET ANIMATION
 Gestion  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 café restaurant - Gestion
 complexe sportif- Attractions et

. loisirs
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 COMPLEXE SOUSS FOOT
 ROUTE IGOUDAR, OULED
 BERHIL - 83300 TAROUDANT

.MAROC
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 MOULAY LOHAMED الأيد 
 100 بقيمة  حصة   TAHIRI : 500

درهم للحصة .
 SOCIETE AILMED الشركة 
HOLDING : 500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 MOULAY LOHAMED الأيد 
 VILLA 169 عنوانه)ا(   TAHIRI
 VILLE VERTE,BOUSKOURA

.27182 CASABLANCA MAROC
 SOCIETE AILMED الشركة 
 ANGLE عنوانه)ا(   HOLDING
 RUE SAINT OMER ET
 CHTOUKA BELVEDERE 20450

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 MOULAY LOHAMED الأيد 

 VILLA 169 عنوانه)ا(   TAHIRI
 VILLE VERTE,BOUSKOURA

27182 CASABLANCA MAROC
 BOURRAHIM الأيد 
 ANGLE عنوانه)ا(   MOHAMED
 RUE SAINT OMER ET
 CHTOUKA BELVEDERE 20450

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1268.

190I

BOUKHRIS &ASSOCIES

AZUR INNOVATION FUND
إعالن متعدد القرارات

 AZUR INNOVATION FUND
شركة إدارة الهيئات لالستثمار 

او ماعي للرأسمال
في شكل شركة مأاهمة بمجلس 
إدارة جماعية ومجلس مراقبة

رأسمال : 226.000.000,00 درهم
املقراالجتماعي : 117 شارع اوحأن 
الثاني - مبنى بلو بارك - الطابق 11 - 

الدار البيضاء
س ل التجاري بالدار البيضاء عدد 

119 451
رقم التعريف الضريبي 39448828
دجنبر   11 في   AMMC اعتماد 

AG/SC/001/2019 2019 رقم
العام  او مع  ملحضر  تبعا 
 ،2021 ماي   28 في  املؤرخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي : 
بقدر  الشركة  رأسمال  رفع   •
من  لرفعه  درهم،   6.418.600
مبلغ  الى  درهم   219.581.400 مبلغ 

226.000.000 درهم.
 Masen Capital لفائدة  إلغاء   •
املأاهمين  اكتتاب  االفضلية  حق 
في  الصادرة  جديد  سهم   64.186 ب 
إطار الرفع من رأسمال الشركة بمبلغ 

6.418.600 درهم.
االدارة  مل لس  الألط  تخويل   •
او ماعي قصد معاينة االنجاز النهائي 

لرفع رأسمال الشركة.

املحين  النظام االسا�شي  اعتماد   •

رأسمال  لرفع  النهائي  االنجاز  بعد 

الشركة.

تبعا ملحضر قرارات مجلس االدارة 

 ،2021 يونيو   16 في  املؤرخ  او ماعي 

تقرر ما يلي : 

لرفع  النهائي  االنجاز  معاينة   •

 6.418.600 بقدر  الشركة  رأسمال 

درهم، لرفعه من مبلغ 219.581.400 

درهم الى مبلغ 226.000.000 درهم.

املحين  األسا�شي  النظام  اعتماد   •

رأسمال  لرفع  النهائي  االنجاز  بعد 

الشركة.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء تحت الرقم 786683 

بتاريخ 13 يوليوز 2021.

ملخص قصد النشر

191I

FLASH ECONOMIE

DUMEZ MAROC
شركة املأاهمة

تعيين مأير جديد للشركة

D U M E Z MAROC

شركة مأاهمة

رأسمالها 15.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 5 زنقة واد 

تانأيفت الدار البيضاء

 .R.C. Casa N° 29.423 – I.F

N° 01049042

بمقت�شى قرار او مع العام العادي 

قرر   2021 يونيو   15 بتاريخ  املؤرخ 

 D U M E Z MAROC شركاء شركة 

ما يلي : 

 AWON تعيين 

 PARTICIPATIONS SNTP SASU

القانون  بموجب  تأسأت  شركة 

 009  542 برقم  مس لة  الفرن�شي 

R.C.S. Nanterre 451 يقع مقرها في 

 Place de l’Europe 92500  9

Rueil - Malmaison
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 THIERIOT الأيد  ويمثلها 
 Vinci محل  كمتصرف   Stéphane
 Construction International
Network SAS لفترة واليته التي ظلت 
العادي  العام  او مع  حتى  إما  سارية 
حأابات  في  للبت  سيدعى  الذي 

الأنة املالية 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787097

192I

FLASH ECONOMIE

RETAIL MAROC
شركة املأاهمة

استمرار نشاط الشركة

RETAIL MAROC
شركة مأاهمة

رأسمالها 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 

HORIZON منظرنا 300 تجزئة رقم 
9 سيدي معروف الدار البيضاء

 R.C Casablanca N° 251. 969 –
I.F. N° 40465243

العام  او مع  قرار  بمقت�شى 
يوليوز   05 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
 RETAIL شركة  شركاء  قرر   2021

MAROC ما يلي : 
رغم  الشركة  نشاط  استمرار 

اوخأائر 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787099.

193I

FLASH ECONOMIE

 SMN ADHESIVES
GENERALES

إعالن متعدد القرارات

SMN ADHESIVES GENERALES
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها 1.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي الرجاء 2 زنقة 
3 رقم 60 حي موالي رشيد

 الدار البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
126717 

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
قرر   2021 يونيو   29 بتاريخ  املؤرخ 

الشريك الوحيد ما يلي : 
الأيد  بين  اوحصص  تفويت  ـ 
 7500 باع  الذي  الدين  نور  فرحات 
مصطفى  للأيد  اجتماعية  حصة 
فرحات الذي صرح بالتفويت املذكور
الأيد  املشارك  املأير  استقالة  ـ 

فرحات نور الدين
فرحات  مصطفى  الأيد  تعيين  ـ 

كمأير وحيد للشركة
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل  ـ 
من شركة حات مأؤولية محدودة إلى 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

الشريك الوحيد
األسا�شي  النظام  على  املوافقة 

للشركة
القيام  قصد  الصالحيات 

باإلجراءات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 00786955
194I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

GRANADA BARBER SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-04 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 
طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب
GRANADA BARBER SARL شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 مجمع 
قواسم 1 ط ر عمارة 6 محل 19 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRANADA BARBER SARL
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اوحالقة والتجميل.
6 مجمع   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  19 محل   6 عمارة  ر  ط   1 قواسم 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
عبد  اوحمود  الشالف  الأيد 
 100 بقيمة  حصة   250  : الأالم 

درهم للحصة .
 250  : نجاة  الضاوي  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيدة الشالف اوحمود حكمت : 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
عبد  اوحمود  الشالف  الأيد 
 100 بقيمة  حصة   250  : الرحمن 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عبد  اوحمود  الشالف  الأيد 
طنطان  شارع   7 عنوانه)ا(  الأالم 
 73 رقم   2 طابق   2 ورغة  اقامة 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  نجاة  الضاوي  الأيدة 
تغرامت  قيادة  املر�شى  واد  دوار 

90000 طنجة املغرب.
حكمت  اوحمود  الشالف  الأيدة 
قيادة  املر�شى  واد  دوار  عنوانه)ا( 

تغرامت 90000 طنجة املغرب.
عبد  اوحمود  الشالف  الأيد 
املر�شى  واد  دوار  عنوانه)ا(  الرحمن 
قيادة تغرامت 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عبد  اوحمود  الشالف  الأيد 
املر�شى  واد  دوار  عنوانه)ا(  الرحمن 
الفحص   90000 تغرامت  قيادة 

انجرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 243992.

195I

SIGMA COMPTA

OXALIZA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIGMA COMPTA
الدريأة 1 شارع املنصور ابن أبي 
عامر رقم 95 الطابق 2 رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
OXALIZA شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
اوحأني القطعة 176 الطابق 
األر�شي طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.103117

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   03 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ميقين  وحأن  )ة(  الأيد  تفويت 
 25 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
حصة لفائدة الأيد )ة( عبد الأالم 

شيشيان بتاريخ 03 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 5245.

196I

مركز تنغير للمحاسبة والتأيير

ANEMATIN
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة والتأيير
رقم 394 تجزئة اديس نغير شارع 
محمد اوخامس تنغير اقليم تنغير، 

45800، تنغير املغرب
ANEMATIN شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 181 

زنقة بني مالل - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1759

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANEMATIN

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعالف واالليات الفالحية.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 181 

زنقة بني مالل - 45800 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 200  : خ ور  اوحأن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  خ ور  اوحأن  الأيد 

تنغير   45800 تنغير  تيكوتار  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  خ ور  اوحأن  الأيد 

حي تيكوتار تنغير 45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

197I

ADYEL & ASSOCIES

DEENA THE BRAND
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
DEENA THE BRAND شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509141
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEENA THE BRAND
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعمارية  الهندسة  في  االستشارات 
وتصميم  وتخطيط  الداخلية 

املأاحات والديكور الداخلي.
والتجهيزات  األثاث  تصميم   -

املخصصة ؛
-- تصميم ، إنشاء ، شراء ، بيع ، 
استيراد ، تصدير ، تجارة أي �شيء من 
 ، الديكور   ، اإلكأأوارات   ، األزياء 
التصميم الداخلي واالستهالك بشكل 
جميع   ، الصناعي  التصميم   ، عام 
في  بما  والديكورات  الفنية  اوخدمات 

حلك ما يتعلق بها..

 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
الشركة دينا الأبتي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الأبتي  دينا  الأيدة 
ب  درج  الدين  تاج  بنجاللي  شارع 
ياسمين  سكن  س  شقة   3 الطابق 
الدار   2000 البيضاء  الدار  املعارف 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  الأبتي  دينا  الأيدة 
ب  درج  الدين  تاج  بنجاللي  شارع 
ياسمين  سكن  س  شقة   3 الطابق 
الدار   2000 البيضاء  الدار  املعارف 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.
198I

World cars by W&F

ورلد كارز باي وف
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

World cars by W&F
حي املأيرة امل 5 رقم 1626 يعقوب 
منصور الرباط ، 10140، الرباط 

املغرب
ورلد كارز باي وف شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املأيرة 
امل 5 رقم 1626 يعقوب منصور 
الرباط - 10140 الرباط املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

151975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   11

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

ورلد   : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كارز باي وف.

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

قطع غيار ومعدات ومواد الأيارات.

عنوان املقر االجتماعي : حي املأيرة 
منصور  يعقوب   1626 رقم   5 امل 

الرباط - 10140 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

حصة   50  : مجد  وليد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد فيصل الرهوني : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد وليد مجد عنوانه)ا( مأيرة 

14 بناء ب6  1 يعقوب منصور شقة 

10120 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  الرهوني  فيصل  الأيد 

الركراكي  هللا  عبد  بن  محمد  شارع 

الرباط  العرفان   8 شقة   30 عمارة 

10112 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد وليد مجد عنوانه)ا( مأيرة 

14 بناء ب6  1 يعقوب منصور شقة 

10120 الرباط املغرب

عنوانه)ا(  الرهوني  فيصل  الأيد 

الركراكي  هللا  عبد  بن  محمد  شارع 

الرباط  العرفان   8 شقة   30 عمارة 

10112 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   10 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 5094.

199I
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CAB ASSISTANCE

MASSANA TANGER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

MASSANA TANGER شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
العوامة تجزئة امل د 859 الطابق 
االر�شي - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2021 ماي   18 في  املؤرخ 
مأير جديد للشركة الأيد)ة( ماسانا 

غارسيا اولغا كمأير وحيد
تبعا إلقالة مأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244364.
200I

كافجيد

BASMA DRIVE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
BASMA DRIVE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، تجزئة كنزة 2 عمارة 91 
رقم املتجر 2 حي األلفة - 20220 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.406787

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تحويل  تم   2021 ماي   31 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»الدار البيضاء، تجزئة كنزة 2 عمارة 
91 رقم املتجر 2 حي األلفة - 20220 
»الدار  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 
05، رقم  البيضاء، حي اوخزامى زنقة 
 20220  - ليأاسفة   A/97 املحل 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786711.
201I

FIDECOM SARL

ACER COM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي الليمون الرباط 

، 10060، الرباط املغرب
ACER COM شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8، 

زنقة املعاضيد، بئر قاسم، الأوي�شي 
- 10170 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.125331
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 ماي   15 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
مبلغ   ACER COM الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
زنقة   ،8 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 - الأوي�شي  قاسم،  بئر  املعاضيد، 
 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   10170
منذ  نشاط  أي  تزاول  لم  الشركة 

تأسيأها.
التصفية ب سكتور  مقر  و حدد 
16، حي  25، تجزئة رياض أطر، رقم 

الرياض - 10100 الرباط املغرب. 

و عين : 
نيتلحأن  ر�شى  الأيد)ة( 

وعنوانه)ا( سكتور 25، تجزئة رياض 
 10100 الرياض  حي   ،16 رقم  أطر، 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116029.

202I

كافجيد

SAPEINELEC
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

SAPEINELEC شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 CHAHDIA RUE 05 N°23 HAY

EL OULFA - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.215969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

العربي  بنشرك  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   1.000

يونيو   29 بتاريخ  ابراهيم  اد  حأن 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786708.

203I

FIGENOUV

VECAD
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 
الأالم ، 50050، مكناس املغرب
VECAD شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 552 مكرر الشطر الرابع ديور 
الأالم حي االمان - 50050 مكناس 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.47133

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»650.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.150.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2815.

204I

 شي�شي نيغوس

شي�شي نيغوس
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHI NEGOCE
شارع الزاوية رقم19 ، 93000، 

Tetouan املغرب
شي�شي نيغوس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزاوية رقم 19 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29195
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 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

اإلقتضاء بمختصر تأميتها : شي�شي 

نيغوس.

-بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهواتف واإلكأأوارات

-تصليح الهواتف املحمولة

والبيع  الشراء   : العامة  -التجارة 

والتوزيع والنقل

-تمثيل جميع املاركات العاملية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تطوان   93000  -  19 رقم  الزاوية 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عبدالأالم الشي�شي : 100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

الأيد عبدالأالم الشي�شي : 100 

بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الشي�شي  عبدالأالم  الأيد 

عنوانه)ا( شارع الزبير بن العوام زنقة 

3 رقم 13 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الشي�شي  عبدالأالم  الأيد 

عنوانه)ا( شارع الزبير بن العوام زنقة 

3 رقم 13 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 216/21.

205I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

TAYBA GRAPH
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
TAYBA GRAPH شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اوحأن الثاني تجزئة الأعيدي حي 
العيون - 63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.2339
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 فبراير   09 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
 TAYBA GRAPH الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
حي  الأعيدي  تجزئة  الثاني  اوحأن 
العيون - 63300 بركان املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي  الأعيدي  تجزئة  الثاني  اوحأن 

العيون - 63300 بركان املغرب. 
و عين : 

معاش  حأن  الأيد)ة( 
الفرح  حي   5 زنقة   8 رقم  وعنوانه)ا( 
سيدي سليمان 63300 بركان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 107/2021.

206I

AZ GESTION

 MARWAAD NOUZHA
CHOP

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة امل د 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

 MARWAAD NOUZHA CHOP
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
نزهة امل مع التجاري دشار بحار 
املحل رقم 15 - 93200 املضيق 

تطوان
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARWAAD NOUZHA CHOP
نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ريا�شي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
دشار  التجاري  امل مع  نزهة  اللة 
بحار املحل رقم 15 - 93200 املضيق 

تطوان.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 
500 حصة  الأيد منير الزحيتي : 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيدة مشبال زينب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد منير الزحيتي : 500 بقيمة 

100 درهم.
الأيدة مشبال زينب : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الزحيتي  منير  الأيد 
كولدن امال عمارة 2 رقم 13 93200 

املضيق املغرب.

عنوانه)ا(  زينب  مشبال  الأيدة 

 15 مجموعة  صوفيا  رياض  مركب 

 93150  11 شقة   3 ط   15 عمارة 

مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الزحيتي  منير  الأيد 
كولدن امال عمارة 2 رقم 13 93200 

املضيق املغرب

عنوانه)ا(  زينب  مشبال  الأيدة 

 15 مجموعة  صوفيا  رياض  مركب 

 93150  11 شقة   3 ط   15 عمارة 

مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   03 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0975.

207I

PACIOFIS

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES

شركة حات املأؤولية املحدودة
تفويت حصص

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

 VANCII RENEWABLE

RESOURCES شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 69 ساحة 

القصبة - 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.33103

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
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شانكزو  لين  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   34.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   67.000

مينيي اكزيان بتاريخ 20 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   23 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2298.

208I

COMPTE A JOUR

CARRELAGE MARCHICA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

CARRELAGE MARCHICA شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بوشواف اوالد ميمون عمارة ب 

الطابق 1 - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARRELAGE MARCHICA

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير؛

- بيع بالط وأدوات صحية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ب  عمارة  ميمون  اوالد  بوشواف 

الطابق 1 - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : بوالديوان  نجيم  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بوالديوان  حأين  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد نجيم بوالديوان عنوانه)ا( 
الناظور   101 رقم  بوطيب  اوالد  حي 

62000 الناظور املغرب.

بوالديوان  حأين  الأيد 

 101 عنوانه)ا( حي اوالد بوطيب رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

بوالديوان  حأين  الأيد 

 101 عنوانه)ا( حي اوالد بوطيب رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14 يوليوز 

2021 تحت رقم 2371.

209I

PACIOFIS

 FERME ZAKI POUR LA
 PRODUCTION LAITIARE ET

VIANDE ROUGE
إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC

 FERME ZAKI POUR LA

 PRODUCTION LAITIARE ET

VIANDE ROUGE »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : طريق 

سيدي معافة تجزئة سيدي معافة 
رقم 140 - - وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.32683

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

التي  اوحصص  كافة  تفويت   : مايلي 

معتز  احمد  برمضان  الأيد  يملكها 

واالنأة  خديجة  جلطي  والأيدة 

برمضان  الأيد  الى  اسراء  برمضان 

الشركة  تتحول  لذلك  زكرياء ونتيجة 

املحدودة  املأؤولية  دات  شركة  الى 

بشريك وحيد

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

مايلي : قبول استقالة الأيدة جلطي 

خديجة من منصبها كمأيرة للشركة 

وتعيين الأيد برمضان زكرياء مأير 

جديد للشركة

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
القانون  من  و7  و6   3 البند  تعديل   :

االسا�شي للشركة

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

االسا�شي  لقانون  وتحيين  تعديل   :

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 

 000.00 في  الشركة  راسمال  حدد   :

000 5 درهم للشريك الوحيد الأيد 

برمضان زكرياء

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 

 000.00 في  الشركة  راسمال  حدد   :

 50  000 الي  مقأمة  درهم   5  000

الأيد  الوحيد  للشريك  حصة 

درهم   100 بقيمة  زكرياء  برمضان 

للحصة الواحدة .

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي: 

تاخد الشركة اسم« فيرم زاكي بور 

روج  فيوند  اي  ليتيار  برودكأيون  ال 

املحدودة  املأؤولية  دات  شركة   «

بشريك وحيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2380.

210I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

MB DISTRICT
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

MB DISTRICT شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 تجزئة 

عزيزي طريق عين بني مظهر - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

36815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   13

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 MB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRICT

-توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية،

-إنتاج مواد التنظيف،

-مقاول تصدير وإستيراد،.

عنوان املقر االجتماعي : 23 تجزئة 

عزيزي طريق عين بني مظهر - 60000 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
باوحضري  ميمون  الأيد 

ساحة   1 النجد  تجزئة  عنوانه)ا( 
 60000 يحي  سيدي   3 رقم  الهناء 

وجدة املغرب.
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عنوانه)ا(  ازنداز  محمد  الأيد 
حي املير علي زنقة 37 رقم 10 60000 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
باوحضري  ميمون  الأيد 
ساحة   1 النجد  تجزئة  عنوانه)ا( 
 60000 يحي  سيدي   3 رقم  الهناء 

وجدة املغرب
عنوانه)ا(  ازنداز  محمد  الأيد 
حي املير علي زنقة 37 رقم 10 60000 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 879.

211I

Hedge Consulting

T-MAN HOLDING
شركة املأاهمة
رفع رأسمال الشركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue Haj Omar Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

T-MAN HOLDING شركة 
املأاهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 74, زاوية 
زنقة أوالد زيان ومحمد سميحة، 
الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.77041

العام  او مع  بمقت�شى 
ماي   18 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2021
درهم«   60.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   40.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   100.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786654.

212I

orient compt

STE AN›NASSIM POISSON
إعالن متعدد القرارات

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
 STE AN›NASSIM POISSON
»شركة حات املأؤولية املحدودة 

حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي : حي 

املأيرة زنقة امغاال رقم1 - 60000 
وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.35997
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   01 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
ينص  الذي   : قراررقم1  رقم  قرار 
الأيد  حصص  تفويت   : مايلي  على 
زهير  الأيد  لفائدة  رشيد  حمادي 

بوعمودي
الذي   : قراررقم2  رقم  قرار 
الأيد زهير  تعيين   : مايلي  ينص على 

بوعمودي كمأير وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
على  ينص  الذي   : بند1  رقم  بند 
هو  بوعمودي  زهير  الأيد   : مايلي 
وثائق  بإمضاء جميع  الوحيد  املخول 

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2384.
213I

CAFIGEC

 TOMORROWLAND
CONCEPT

شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

 TOMORROWLAND CONCEPT

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع اللة الياقوت وزنقة العرار 

اقامة كليس عمارة 9 الطابق 4 

الشقة 17 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.468459

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

وزنقة  الياقوت  اللة  شارع  »تقاطع 

الطابق   9 عمارة  كليس  اقامة  العرار 

4 الشقة 17 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب« إلى »حي موالي عبدهللا زنقة 
 20100  - الشق  عين   97 281رقم 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786943.

214I

AL HISBA FISC 

JANAT AL NAKHIL DATTES
إعالن متعدد القرارات

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 JANAT AL NAKHIL DATTES

»شركة حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 247 

شارع أبا شعيب الدكالي الطابق 

األول حي الفرح - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.359029

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

حصص  تفويت   1- رقم  قرار 

 : مايلي  على  ينص  الذي   : اجتماعية 

الأيد محمد  تفويت بعض حصص 

اجتماعية(  حصة   1000( بناصر 

شعيب  الأيد  حصص  وبعض 

اجتماعية(  حصة   1000( بناصر 

مو�شى  الأيد  حصص  وبعض 

حصة   125( حمادة  حمودة  محمود 

محمد  الأيد  لفائدة  اجتماعية( 

)2125 حصة  حمادة  محمود  مو�شى 

اجتماعية(

قرار رقم -2استقالة مأير وتعيين 

ينص  الذي   : له  ونائبين  مأير وحيد 

محمد  الأيد  استقالة   : مايلي  على 

للشركة  كمأير  مهامه  من  بناصر 

محمود  مو�شى  محمد  الأيد  وتعيين 

حمادة كمأير وحيد للشركة، وتعيين 

وشعيب  بناصر  محمد  الأيدان 

بناصر كنائبين للمأير.

 : االجتماعي  -3التوقيع  رقم  قرار 

بعين  يأخذ   : مايلي  على  ينص  الذي 

مو�شى  محمد  الأيد  توقيع  االعتبار 

محمد  الأيد  أو  حمادة  محمود 

في  بناصر  شعيب  الأيد  أو  بناصر 

جميع تعامالت الشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 

: طبقا لتفويت اوحصص االجتماعية 

مجزء  االجتماعي  الرأسمال  سيصبح 

مو�شى  محمد   : الأيد   -  : يلي  كما 

محمود حمادة 4250 حصة - الأيد 

الأيد   - 250 حصة  بناصر  محمد   :

250 حصة - الأيد  : شعيب بناصر 

 250 : مو�شى محمود حمودة حمادة 

حصة - امل موع 5000 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786905.

215I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 AYOUB IBENI HASSANE
ARCHITECTURE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيأية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

 AYOUB IBENI HASSANE

ARCHITECTURE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة البريد 

اقامة ماريا الطابق االول الشقة رقم 

2 املكتب رقم 1 - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

15031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AYOUB IBENI HASSANE

. ARCHITECTURE

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معماري.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  ماريا  اقامة  البريد 

الشقة رقم 2 املكتب رقم 1 - 52000 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : ايوب  ابني حأن  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد ابني حأن ايوب عنوانه)ا( 
 52000 بوتالمين  تجزئة   25 رقم 

الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد ابني حأن ايوب عنوانه)ا( 
 52000 بوتالمين  تجزئة   25 رقم 

الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1036.

216I

COMPTAFFAIRES

ASK HYGIENE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
ASK HYGIENE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
براهمة شرقاوة بني يخلف - 28800 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

28425
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ASK  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYGIENE
صانع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأدوات  مأتحضرات  منتجات 

النظافة 
* تاجر

* االستيراد والتصدير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28800  - بني يخلف  براهمة شرقاوة 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : توفيق  كركوري  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  توفيق  كركوري  الأيد 

فرنأا 26000 فرنأا فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  توفيق  كركوري  الأيد 

فرنأا 26000 فرنأا فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 23 يونيو 

2021 تحت رقم 1469.
217I

karama conseil

STE ALICE BIO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE ALICE BIO شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 287 

ز س تجزئة اوحديقة تغات فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALICE BIO

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعية  التجميل  مواد  وانتاج 

والعضوية باو ملة /تنظيف املحالت 

التجارية واوحدائق واملنازل.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 287 

 - فاس  تغات  اوحديقة  تجزئة  س  ز 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيدة زويتن شيماء : 750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   250  : حمزة  زويتن  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  شيماء  زويتن  الأيدة 

هارون  عين   2 مبروكة  حي   85 الرقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
الأيد زويتن حمزة عنوانه)ا( رقم 

287 ز س تجزئة اوحديقة تغات فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  شيماء  زويتن  الأيد 

هارون  عين   2 مبروكة  حي   85 الرقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3444/2021.
218I

cabinet azallad

RUCHE D'EUROPE
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet azallad
 AV LALLA YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC
RUCHE D'EUROPE شركة 

حات املأؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 173 شارع 
مرس الألطان، منطقة مرس 

الألطان، الدار البيضاء. - 20490 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.214871
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
مبلغ   RUCHE D’EUROPE
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مرس  شارع   173 اإلجتماعي  مقرها 
الألطان،  مرس  منطقة  الألطان، 
الدار   20490  - البيضاء.  الدار 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

التام عن النشاط.
 173 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
منطقة مرس  الألطان،  شارع مرس 
 20490  - البيضاء.  الدار  الألطان، 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين : 

حمدون  أحمد  الأيد)ة( 
أكأياس  دي  زنقة   10 وعنوانه)ا( 
الدار  املعاريف   07 الشقة   4 الطابق 
البيضاء  الدار   20330 البيضاء. 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783307.

219I

PROXY FINANCE

BADR HILAL CAR
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

BADR HILAL CAR »شركة حات 

املأؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : متجر 

5 س إليت 145 او زء رقم 159 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.75175

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

الأيد  من  حصة   1000 تفويت   :

بن سيف  بدر  بن  البوسعيدي هالل 

 TT8844416 رقم  او واز  صاحب 

شاه  حأين  زاهد  الأيد  لفائدة 

صاحب او واز رقم 528993106 

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: إقالة الأيد علي مطهري حأني من 

مهامه كمأير للشركة .

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تعيين مأير جديد للشركة الأيدة 

سمية لواغ .

قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

النظام  ومالءمة  التوقيع  سلطة   :

االسا�شي لشركة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
املأاهمة  الواحد  الشريك  قدم   :
حأين  زاهد  الأيد  التالية  النقدية 

شاه مبلغ 100000درهم 
على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
مايلي : حدد رأسمال الشركة في مبلغ 
درهم(،  الف  )مئة  100000درهم 
مقأمة إلى 1000حصة )الف حصة( 
100,00درهم  منها  واحدة  كل  قيمة 
)مائة درهم( مخولة للشريك الوحيد 
الأيد زاهد حأين شاه 1000 حصة
على  ينص  الذي   :  38 رقم  بند 
 ، لواغ  سمية  الأيدة  عينت   : مايلي 
البطاقة  صاحب   ، او نأية  مغربي 
غير  لفترة  للشركة  مأيرة  الوطنية 
سلطات  املأيرة  تملك   ، محدودة 
الظروف  كل  في  للتعامل  موسعة 
سلطة  وإعطائه  الشركة  باسم 

التوقيع
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126124.

220I

الشتيوي ادريس

Sté LONORSCOM SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املأيرة اوخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب
Sté LONORSCOM SARL شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
احميد م/ج زنقة 9 رقم 4 مكرر - 
92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3039
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 Sté  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LONORSCOM SARL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واأللياف  الهاتف  خطوط  تركيب 

البصرية.
عنوان املقر االجتماعي : حي اوالد 
 - مكرر   4 رقم   9 زنقة  م/ج  احميد 

92150 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيدة خديجة عبد الرحيم : 50 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 50  : الطاهري  الدين  بدر  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الرحيم  عبد  خديجة  الأيدة 
بوسيف  درب  عدة  حومة  عنوانه)ا( 
رقم 25 92150 القصر الكبير املغرب.
الطاهري  الدين  بدر  الأيد 
رقم  القطار  محطة  طريق  عنوانه)ا( 

79 92150 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الرحيم  عبد  خديجة  الأيدة 
بوسيف  درب  عدة  حومة  عنوانه)ا( 
رقم 25 92150 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 530.
221I

SAVOIR EXPERT

BENSADA DEV
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 BENSADA DEV
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شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بواتوشن 

اغبالو اقورار صفرو - 31000 
صفرو املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BENSADA DEV
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات
تشغيل منشأة لصيانة الأيارات.
عنوان املقر االجتماعي : بواتوشن 
اغبالو اقورار صفرو - 31000 صفرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
2.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : بنأعادة  ابراهيم  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

الأيد معاد بنأعادة : 500 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 500  : بنأعادة  اسامة  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

الأيد عزيز بنأعادة : 500 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد ابراهيم بنأعادة عنوانه)ا( 
51 زنقة حب امللوك املدينة او ديدة 

صفرو 31000 صفرو املغرب.
عنوانه)ا(  بنأعادة  معاد  الأيد 
 114 حي الغزالي تجزئة النمأية رقم 

تمارة 12000 تمارة املغرب.
الأيد اسامة بنأعادة عنوانه)ا( 
اوحأن  شارع  االحباس  153حي 
الثاني الرباط 10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  بنأعادة  عزيز  الأيد 
الهواري  ح ر  امللوك  حب  زنقة   51

صفرو 31000 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد ابراهيم بنأعادة عنوانه)ا( 
51 زنقة حب امللوك املدينة او ديدة 

صفرو 31000 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 370.
222I

CABINET BEN MOKHTAR

NEW TREND TEXTILES
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

NEW TREND TEXTILES »شركة 
حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 1 إقامة 
فلوريس س، زنقة فكيك الطابق 1 
رقم 9 - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.14487

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
مندر  محمد  املرحوم  ورثة  تأكيد   :

ططري
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
وتفويت  الهبات  على  املصادقة   :

اوحصص بين الشركاء
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
بما  الشركة  رأسمال  رفع   : مايلي 
من  لرفعه  درهم   5.748.500 قدره 
 12.000.000 إلى  درهم   6.251.500
اوحأابات  دمج  طريق  عن  درهم 

او ارية للشركاء 
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
الأيد  املأيرين  تأيير  تجديد مدة   :
عبد  الأيد  ططري،  سالم  محمد 

الأتار ططري والأيد عبد اللطيف 
ططري ملدة غير محددة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
من   7 املادة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا   :

القانون األسا�شي 
بند رقم 17 : الذي ينص على مايلي 
: وفًقا لذلك تم تعديل الفقرة الثانية 
من املادة 17 من القانون األسا�شي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244459.
223I

CABINET BEN MOKHTAR

INNOVATIONS TEXTILES
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
 INNOVATIONS TEXTILES

»شركة حات املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية طريق تطوان القطعة 92 
- 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.5713

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
مندر  محمد  املرحوم  ورثة  تأكيد   :

ططري
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
وتفويت  الهبات  على  املصادقة   :

اوحصص بين الشركاء
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
مايلي : رفع رأسمال الشركة بما قدره 
600.000 درهم لرفعه من 900.000 
درهم إلى 1.500.000 درهم عن طريق 

املقاصة مع الربح الصافي للشركة
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
الأيد  املأيرين  تأيير  تجديد مدة   :

عبد  الأيد  ططري،  سالم  محمد 
الأتار ططري والأيد عبد اللطيف 

ططري ملدة غير محددة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
من   7 املادة  تعديل  تم  لذلك  وفًقا   :

القانون األسا�شي 
بند رقم 17 : الذي ينص على مايلي 
: وفًقا لذلك تم تعديل الفقرة الثانية 
من املادة 17 من القانون األسا�شي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244517.

224I

CABINET JOUDY CONSEIL

فيمبكس للتجارة 
 VIMPEX»ش.م.م

 HANDELSGESELLSCHAFT
»MBH

شركة حات املأؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

 VIMPEX»فيمبكس للتجارة ش.م.م
 HANDELSGESELLSCHAFT
MBH« شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كريتنر رنغ 

4 - 1010 فيينا النمأا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.510935

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 يونيو 2021 تقرر إنشاء 
التأمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
 VIMPEX»ش.م.م للتجارة  فيمبكس 
 H A N D E L S G E S E L L S C H A F T
زنقة   10 بالعنوان  والكائن   »MBH
 -  5 الشقة  الثالث  الطابق  اوحرية 
20000 الدار البيضاء املغرب واملأير 
من طرف الأيد)ة( الوادي روجيه.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787012.

225I

SOCIETE SUN MOON TRAVEL

 SOCIETE SUN MOON

TRAVEL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE SUN MOON TRAVEL

حي املأار تجزئة رقم 785 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000، مراكش 

املغرب

 SOCIETE SUN MOON TRAVEL

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بدر 
رقم 119 اسكجور محاميد - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117045

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SUN MOON TRAVEL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسفار.

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة بدر 
رقم 119 اسكجور محاميد - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : الأيد احمد مومني 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد حأن مجدي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مومني  احمد  الأيد 
معاد  ابن  سعد  زنقة  محأن  فيال 

بورمانة 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  مجدي  حأن  الأيد 
اقامة ملوية رقم 55 40000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مومني  احمد  الأيد 
معاد  ابن  سعد  زنقة  محأن  فيال 

بورمانة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126085.
226I

CAFIGEC

 LA SANTE ET BEAUTE
»MEDICALE »SABEM

شركة حات املأؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 LA SANTE ET BEAUTE

MEDICALE »SABEM« شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
الغضفة معاريف 20 زنقة الغضفة 
معاريف 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.000.000 
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786150.

227I

RIM MB SERVICES SARL AU

MIMI MONDE PRIVE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع املعارف رقم 2 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
MIMI MONDE PRIVE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
دجيبوتي 38 زنقة 5 - 93000 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.28883

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
زرقيق  مريم  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة الأيد )ة( خالد لغريش 

بتاريخ 05 يوليوز 2021.
زرقيق  مريم  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة الأيد )ة( ندى اسويق 

بتاريخ 05 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   12 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2304.

228I

advanced finance corporate

EL GHALIA FUTUR
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
EL GHALIA FUTUR شركة

 حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجري تجزئة رياض الأالم رقم 108 
- 20800 املحمدية املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.25477
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
مجد  رشدي  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة الأيد )ة( محمد مجد 

بتاريخ 28 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1619.

229I

excofi

BQ.BN TRANSPORT
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة وحبابي شارع او والن 
ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب
BQ.BN TRANSPORT شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة بن مو�شى 
الغواش الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BQ.BN : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. TRANSPORT
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال  في  مقاولة  البضائع// 

املختلفة .

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

مو�شى  بن  عمارة  اوخطابي  الكريم 

 30000  - الثاني  الطابق  الغواش 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد محمد بن خيي : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : خيي  بن  أسامة  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   130  : بكاش  عمر  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   120  : بكاش  يحيى  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   130  : بكاش  آية  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

120 حصة   : بكاش  األيهم  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  خيي  بن  محمد  الأيد 
رقم 292 زنقة 2 ك 2 اوحديقة تغاث 

30000 فاس املغرب .

عنوانه)ا(  خيي  بن  أسامة  الأيد 
اوحديقة  تجزئة   2 زنقة ك   292 رقم 

تغاث 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  بكاش  عمر  الأيد 

مجمع الهناء 3 ع 2 ط الأفلي رقم 8 

اكزناية 90001 طنجة املغرب .

عنوانه)ا(  بكاش  يحيى  الأيد 

مجمع الهناء 3 ع 2 ط الأفلي رقم 8 

اكزناية 90001 طنجة املغرب .

عنوانه)ا(  بكاش  آية  الأيدة 
األول  الطابق   114 عمارة   2 العرفان 

رقم 50 90001 طنجة املغرب .

عنوانه)ا(  بكاش  األيهم  الأيد 
األول  الطابق   114 عمارة   2 العرفان 

رقم 50 90001 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  خيي  بن  محمد  الأيد 
رقم 292 زنقة 2 ك 2 اوحديقة تغاث 

30000 فاس املغرب 

بكاش  الدين  صالح  الأيد 

ط   2 ع   3 الهناء  مجمع  عنوانه)ا( 

الأفلي رقم 8 اكزناية 90001 طنجة 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3332.

230I

Ouafra

وفرة
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ouafra

 N.170, Safi 2 QU Bled El Jed،

Safi ،46000 املغرب

وفرة شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 170 ، 

آَسفي 2 حي بالد او د 46000 آَسفي 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : : 

002859169000081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   12

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

اإلقتضاء بمختصر تأميتها : وفرة.

ترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التقليدية  املنتجات  وتأويق 

واملصنوعة يدويا.

استيراد وتصدير
االستشارات اإلدارية في اوخدمات 

الرقمية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 170 
 46000 او د  بالد  حي   2 آَسفي   ،

آَسفي املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  ميلود  بن  ايوب  الأيد 
آسفي   46000  2 آسفي   ،  170 رقم. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  ميلود  بن  ايوب  الأيد 
آسفي   46000  2 آسفي   ،  170 رقم. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 467002903.
231I

excofi

2AAT
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشقة 3 عمارة وحبابي شارع 

او والن ليدو فاس ، 31000، فاس 
املغرب

2AAT شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
رقم 4 دوار التاللأة عين الشقف 
الس ع - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

.2AAT : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري// مقاولة في األشغال املختلفة 

أو البناء//االستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : املحل رقم 

4 دوار التاللأة عين الشقف الس ع 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 2.500  : مأكين  نبيل  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500  : اشقايفي  ياسين  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مأكين  نبيل  الأيد 

رقم 20 حي الوحدة نرجس ب 30000 

فاس املغرب.

الأيد ياسين اشقايفي عنوانه)ا( 

ادريس  تجزئة موالي   9 1 عمارة  رقم 

حي واد فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  مأكين  نبيل  الأيد 

رقم 20 حي الوحدة نرجس ب 30000 

فاس املغرب

الأيد ياسين اشقايفي عنوانه)ا( 

ادريس  تجزئة موالي   9 1 عمارة  رقم 

حي واد فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3427.

232I
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EUREXMA

MAISON GREY
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAISON GREY شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
اربورا بأكورة املدينة اوخضراء - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510723
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAISON GREY
تأويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد الديكور واملطبخ.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اوخضراء  املدينة  بأكورة  اربورا 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
500 حصة   : الأيدة مريم مكوار 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 500  : الصفريوي  ر�شى  الأيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  مكوار  مريم  الأيدة 
 260 فيال  سيتي  غولف  بأكورة 

الدار   20000 اوخضراء  املدينة 
البيضاء املغرب.

الأيد ر�شى الصفريوي عنوانه)ا( 
املدينة  سيتي  غولف  بأكورة   37
البيضاء  الدار   20000 اوخضراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مكوار  مريم  الأيدة 
 260 فيال  سيتي  غولف  بأكورة 
الدار   20000 اوخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب
الأيد ر�شى الصفريوي عنوانه)ا( 
املدينة  سيتي  غولف  بأكورة   37
البيضاء  الدار   20000 اوخضراء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786897.
233I

Sabrine ATTIA NOTAIRE

 ROKAYA KIOUANE
ARCHITECT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sabrine ATTIA NOTAIRE
 Boulevard Abdelmoumen ,250

 Residence Abraje
 Abdelmoumen Immeuble
 A etage 03 n 11، 20340،

Casablanca Maroc
 ROKAYA KIOUANE ARCHITECT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، بوركون درب لوبال زنقة 
ابن امير الرقم 21 الطابق الرابع - 
20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

509493
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ROKAYA KIOUANE ARCHITECT
مزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الهندسة.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البيضاء، بوركون درب لوبال زنقة ابن 
امير الرقم 21 الطابق الرابع - 20040 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 25.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
250 حصة   : الأيدة كيوان رقية 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  رقية  كيوان  الأيدة 
الدار البيضاء حي الأالم سيال شارع 
ابن سينا درج أ الطابق االر�شي شقة 

12 24020 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  رقية  كيوان  الأيدة 
الدار البيضاء حي الأالم سيال شارع 
ابن سينا درج أ الطابق االر�شي شقة 

12 24020 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785417.
234I

STE BOUBDIR MARKETING KBM

 STE BOUBDIR MARKETING
KBM

إعالن متعدد القرارات

 STE BOUBDIR MARKETING
KBM

 Quartier Sidi Ali Karia Ba
 Mohamed Taounate,« ، 34050،

KARIA BA MOHAMED MAROC
 STE BOUBDIR MARKETING
KBM »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : حي 

سيدي علي قرية أبا محمد - 34000 
تاونات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.1749
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: حدف نشاط وتغيره بأخر 

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: تعيين مأيرة ثانية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: حدف نشاط أعمال تركيب شبكات 
املعدات  تجارة  الى  اآللي  اوحاسب 

والتجهيزات
على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 
لشركة  اظافية  مأيرة  تعين   : مايلي 
فاطمة  بوبدير  الأيدة  شخص  في 

الزهراء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 396.

235I

LIMPIO SAHARIANO

LIMPIOSAHARIANO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIMPIO SAHARIANO
حي موالي رشيد الشطر الثالث 

بلوك 03 رقم 01 ، 70000، العيون 
املغرب

LIMPIOSAHARIANO شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثالث بلوك 3 رقم 01 

- 70000 العيون املغرب
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تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
37487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIMPIOSAHARIANO
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشرب  مياه  توريد  البناء.  أعمال 
النقل  اآلبار.  حفر   ، األنابيب  ومد 
الفروع  نقل جميع  الأيارات.  وتأجير 
التأويق  والدولية. خدمات  الوطنية 
وتخصيص   ، والتنظيف  واإلعالن. 
 ، املؤقتة  واملبيعات   ، املوظفين 
، واملصانع. ممارسة جميع  والبأتنة 
األنشطة التي تعود بالنفع على قطاع 

الأياحة مثل اإليواء ،.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد الشطر الثالث بلوك 3 رقم 01 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
بيال  لالالدنياجات  الأيد 
رشيد  موالي  حي   5 بلوك  عنوانه)ا( 
العيون   70000 الثالث  الشطر 

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  اباه  ابنية  الأيدة 
موالي رشيد الشطر الثالث بلوك 05 

رقم 59 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
بيال  لالالدنياجات  الأيدة 
رشيد  موالي  حي   5 بلوك  عنوانه)ا( 
العيون   70000 الثالث  الشطر 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2305/2021.
236I

PRACOFOR SARL

BOULANGERIE AL HIDAYA
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب
 BOULANGERIE AL HIDAYA
شركة حات املأؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اوحيال طريق بوقنادل شارع عبد 
الرحيم بوعبيد رقم 13 - 60000 

وجدة اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.17585

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
BOULANGERIE AL HIDAYA مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اوحيال  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
الرحيم  عبد  شارع  بوقنادل  طريق 
وجدة   60000  -  13 رقم  بوعبيد 
اوحل   •  : ل  نتيجة  املغربية  اململكة 
تاريخ  من  ابتداء  للشركة  املقدم 

. 28/06/2021
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عبد  شارع  بوقنادل  طريق  اوحيال 
 60000  -  13 رقم  بوعبيد  الرحيم 

وجدة اململكة املغربية. 
و عين : 

يوزول  سفيان  الأيد)ة( 
تجزئة  بوقنادل  طريق  وعنوانه)ا( 
 28 رقم  الشارقة  زنقة  موهوب 
املغربية  اململكة  وجدة   60000

كمصفي )ة( للشركة.
اوحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية  املتعلقة  والوثائق  العقود 
بوقنادل شارع  اوحيال طريق  تجزئة   :

عبد الرحيم بوعبيد رقم 13 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2586.

237I

distra conseils

 ART PRESTIGE
AMEUBLEMENT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
اوحأني ، 40000، مراكش املغرب

 ART PRESTIGE AMEUBLEMENT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
البأاتين املحل 54 و55 املحاميد 
مراكش. - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

90741
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2018 يوليوز   31
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ART  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE AMEUBLEMENT
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املفروشات والتنجيد.
-جميع اعمال النجارة.

-أعمال مختلفة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحاميد  و55   54 املحل  البأاتين 

مراكش. - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 : املورابط  إسماعيل  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
املورابط  إسماعيل  الأيد 
الحي   197 رقم  التجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش  غانم  سيدي  الصناعي 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
املورابط  إسماعيل  الأيد 
الحي   197 رقم  التجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش  غانم  سيدي  الصناعي 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2018 تحت رقم 98265.

238I

CABINET BEN MOKHTAR

LA GRANDE MONTAGNE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

LA GRANDE MONTAGNE شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي نيو سنتر 
5 زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 
2 املكاتب رقم 14 و15 - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.101613

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2020 شتنبر   30 في  املؤرخ 
بايا  الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

سميرة كمأير وحيد.
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تبعا لقبول استقالة املأير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244458.
239I

Sara Facility Invest sarl

H.M. VISION
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

H.M. VISION شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 31، 
ميموزة س20، شارع إدريس الثاني، 
املدينة او ديدة - 50.000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.38869

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   09 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ   H.M. VISION
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
ميموزة س20،   ،31 محل  اإلجتماعي 
شارع إدريس الثاني، املدينة او ديدة 
 : نتيجة ل  - 50.000 مكناس املغرب 
قلة املوارد املالية وصعوبة املقاولة.

و حدد مقر التصفية ب محل 31، 
الثاني،  إدريس  شارع  ميموزة س20، 
مكناس   50.000  - او ديدة  املدينة 

املغرب. 
و عين : 

اإلدري�شي  الهبطي  أنور  الأيد)ة( 
 ،14 فيال  الزهور،  تجزئة  وعنوانه)ا( 
مكناس   50.000 م.ج.  أدم،  إقامة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 242.
240I

CABINET EL KHALIFA

RANIHAB S.A.R.L .A.U
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
إضافة تأمية تجارية أو شعار 

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حأين ، 20100، 

الدار البيضاء املغرب
RANIHAB S.A.R.L .A.U »شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي : 03 زنقة 
ايت ورير شارع موالي يوسف - 
20100 الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تأمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.374453
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 
إضافة شعار تجاري للشركة وهو : 

ANFASPRESS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786671.
241I

CABINET COMPTABLE

 OPERATEUR CONSEIL
AGRICOLE SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE
 RUE TEHRAN 1 N8 ، 90000،

TANGER MAROC
 OPERATEUR CONSEIL

AGRICOLE SARL AU شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 183Avenue du Prince Héritier

 Centre Bureau N° 13 - 90000
tanger maroc

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OPERATEUR CONSEIL  :

.AGRICOLE SARL AU
 Le-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 conseil, l’expertise, la formation,
 les études et soutien en amont

.et en aval au secteur agricole
 Le traitement primaire des-

.récoltes
 Le conseil et le soutien aux-

.unités agro-industrielles
 L’importation, l’exportation-
 la réalisation sans restriction
 aucune de toutes opérations
 commerciales, financières,
 techniques; industrielle,
 mobilières, immobilière
 susceptibles de favoriser
 directement ou indirectement
..le développement de la société
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 183Avenue du Prince Héritier
 Centre Bureau N° 13 - 90000

.tanger maroc
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
 ISMAILI DRISS : 100 الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد ISMAILI DRISS عنوانه)ا( 
 Hay Nzaha Rue Iben Atia N° 15

.90000 TANGER MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد ISMAILI DRISS عنوانه)ا( 
 Hay Nzaha Rue Iben Atia N° 15

90000 TANGER MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 243506.

242I

سامي ادفايس ماناجمنت

سامي ادفايس ماناجمنت
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سامي ادفايس ماناجمنت
6 زنقة ادريس اشباكو، عمارة رقم 
ب،طابق 4، شقة 36, عين البرجة ، 
، 20320، الدار البيضاء ،املغرب
سامي ادفايس ماناجمنت شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

ادريس اشباكو، عمارة رقم ب،طابق 
4، شقة 36, عين البرجة - 20320 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

468329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز   09
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
: سامي  تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ادفايس ماناجمنت.
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جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتدبير  بتأيير  املتعلقة  اوخدمات 

الشركات داخل وخارج املغرب.
زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ادريس اشباكو، عمارة رقم ب،طابق 
 20320  - البرجة  عين   ,36 شقة   ،4

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد سامي مأعيد : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  مأعيد  سامي  الأيد 
رقم  عمارة  اشباكو،  ادريس  زنقة   6
البرجة  عين   ,36 شقة   ،4 ب،طابق 

20320 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مأعيد  سامي  الأيد 
رقم  عمارة  اشباكو،  ادريس  زنقة   6
البرجة  عين   ,36 شقة   ،4 ب،طابق 

20320 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742179.
243I

HBLAWFIRM

INFRAMAROC SCR
شركة املأاهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
INFRAMAROC SCR شركة 

املأاهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 101، 
شارع املأيرة اوخضراء، الطابق 
الثاني - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.153643

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2020 تم تحويل 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

اوخضراء،  املأيرة  شارع   ،101«

الطابق الثاني - 20250 الدار البيضاء 

 ، سنتر  الرياض  »محج  إلى  املغرب« 

عمارة بيزنس 7، الطابق الثالث ، حي 

الرياض - 10100 الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116273.

244I

مأتأمنة املتنبي للمحاسبة

FERMAKAUF
شركة حات املأؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

مأتأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب

FERMAKAUF شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي مراب اوالد 

عياد لكرابزية بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.10077

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي : 

املخازن   ، املحالت  تنظيف 

والشقق

مقاول لزراعة أو صيانة املنتزهات 

واوحدائق والطرق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 746.

245I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

BISAM MULTISERVICE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج اوحأن الثاني تيأير ١ ، 

26100، برشيد املغرب
BISAM MULTISERVICE شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 

زنقة اوحرية طابق 3 شقة رقم - 6 
الدارالبيضاء 20120 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510925
 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BISAM : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.MULTISERVICE
 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنشاءات املعدنية.
املأتلزمات  وبيع  شراء   *

الصناعية.
* األنابيب الصناعية .

وإلغاء  الصناعي  التركيب   *
التثبيت.

* اوحركة والتنمية الصناعية.
 10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6  - رقم  شقة   3 طابق  اوحرية  زنقة 
الدارالبيضاء   20120 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

1.000 حصة   : مراد عرب  الأيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

رقم  عنوانه)ا(  عرب  مراد  الأيد 
بوسكورة  ب  1بلوك  املكانأة   69

20120 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
رقم  عنوانه)ا(  عرب  مراد  الأيد 
بوسكورة  ب  1بلوك  املكانأة   69

20120 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26324.

246I

Ascensu

MULTI SOURCING
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ascensu
37 داوود الداهيري، الطابق 3، 

املعاريف، ، 20330، الدار البيضاء 
املغرب

MULTI SOURCING شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
داود الداهري الطابق الثالث 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. SOURCING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
ودراسات  التجاري  التطوير 
التأويقية  واالستشارات  الأوق 
واملأاعدة  والتدريب  واالستراتيجية 

الفنية والتمثيل التجاري.
 37  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق  الداهري  داود  شارع 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : اوحمراوي  منير  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  اوحمراوي  منير  الأيد 
 20330 راسين  أمين  أحمد  01 شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  اوحمراوي  منير  الأيد 
01 شارع أحمد أمين راسين 01 شارع 
البيضاء  الدار  راسين  أمين  أحمد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786606.
247I

CAFIGEC

 MAROC
 THERMOFORMAGE ET

›PACKAGINE » MATEP
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

 MAROC THERMOFORMAGE
 ›ET PACKAGINE » MATEP

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
البوزنياني غ.ب 109 مطار محمد 
اوخامس - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2021 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»800.000 درهم« أي من »200.000 
درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار واملأتحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785997.
248I

ازويتي ابراهيم )شخص حاتي(

 SOCIETE PHYTO
SIJELMASSA

شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ازويتي ابراهيم )شخص حاتي(
5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 14300، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
 SOCIETE PHYTO SIJELMASSA
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنظراو ميل، رقم 500، موالي 
بوسلهام - 14300 سوق أربعاء 

الغرب املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.25615
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 ،500 رقم  املنظراو ميل،  »تجزئة 
موالي بوسلهام - 14300 سوق أربعاء 
الغرب املغرب« إلى »طريق القنيطرة، 

 - بوسلهام  موالي  الدالوحة،  دوار 
14300 سوق أربعاء الغرب املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بأوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 يوليوز   13 بتاريخ 

.336/2021
249I

أفاك أوديت

 NORTH AFRICAN
CONNECTION SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أفاك أوديت
 ،  12 رقم  الكويت  ساحة   2

90000، طنجة املغرب
 NORTH AFRICAN
شركة   CONNECTION SARL AU
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
مركز  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
روداني  براهيم  ساحة  بيزنيس  مرباح 
2 طابق  زنقة ال سينا اقامة بيتهوفين 
ثالث رقم 82 - 90000 طنجة املغرب
مأؤولية  حات  شركة  تأسيس 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118507
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تأمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 NORTH AFRICAN  : تأميتها 

.CONNECTION SARL AU
- استيراد   : بإيجاز  غرض الشركة 

وتصدير املنتجات اوحرفية
- مأتشار

- التصميم الداخلي والديكور
- نقل البضائع

- االستيراد والتصدير بشكل عام

الدولية بجميع أشكالها  التجارة   -

التمثيل   ، التصدير   ، االستيراد   ،

العبور   ، الأمأرة   ، اإلرسالية   ،

سواء   ، الترويج   ، البيع   ، الشراء   ،

 ، الغير  وحأاب  أو  اوخاص  وحأابها 

و ميع املواد واملنتجات واملواد اوخام 

، املصنعة أو شبه املصنعة ؛

نيابة  واالستحواح  االستحواح   -

االختراع  براءات  جميع  على  عنها 

والعالمات  والعمليات  والتراخيص 

التجارية املدرجة في موضوع الشركة 

أو مأاهمتها  نقلها  أو  أو استخدامها 

تراخيص  جميع  نقل  وكذلك 

التشغيل ؛

االستغالل  أو  حيازة  أو  إنشاء   -

املباشر أو غير املباشر أو التأجير أو 

فروع  أو  عمل  أي  تأجير  أو  اإلدارة 

بأي  استخدامها  يمكن  مباني  أو 

األغراض  من  ألي  األشكال  من  شكل 

املذكورة أعاله ؛ .

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

روداني  براهيم  ساحة  بيزنيس  مرباح 

2 طابق  زنقة ال سينا اقامة بيتهوفين 

ثالث رقم 82 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : دام  وارد  ارون  هيث  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

دام  وارد  ارون  هيث  الأيد 

كينتاكي   00000 كينتاكي  عنوانه)ا( 

الواليات املتحدة االمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

دام  وارد  ارون  هيث  الأيد 

كينتاكي   00000 كينتاكي  عنوانه)ا( 

الواليات املتحدة االمريكية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244549.
250I

FIDORO MULTI-SERVICES

MIMOUNDAK TRAVAUX
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
MIMOUNDAK TRAVAUX شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املأيرة 
2، شارع أحمد بن شقرون، رقم 
106، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3047

العام  او مع  بمقت�شى 
يوليوز   13 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2021
درهم«   250.000,00« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   750.000,00« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1299.
251I

شركة الأعوتي ليبراري

شركة السعوتي ليبراري
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الأعوتي ليبراري
الدريوش الدريوش، 62235، 

الدريوش املغرب
شركة الأعوتي ليبراري شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدريوش 
الدريوش 62235 الدريوش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

309
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
: شركة  بمختصر تأميتها  اإلقتضاء 

الأعوتي ليبراري.
الطباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولوازم املكتبة.
عنوان املقر االجتماعي : الدريوش 
الدريوش 62235 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عبد اوحق الأعوتي : 100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأعوتي  اوحق  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( الدريوش 62235 الدريوش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأعوتي  اوحق  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( الدريوش 62235 الدريوش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

2021 تحت رقم 58.
252I

 société marocaines des énergies et espaces

verts

الشركة املغربية للطاقات 
واملناطق الخضراء

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 société marocaines des énergies
et espaces verts

 N 104 bloc imlil kelaat sraghna
 ، 43000، el kelaa des sraghna

Maroc
الشركة املغربية للطاقات واملناطق 
اوخضراء شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 
104 بلوك امليل - 43000 قلعة 

الأراغنة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4451

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 يوليوز   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي : 
الري  أنظمة  إنشاء  مقاول 

بالتنقيط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة الأراغنة بتاريخ 12 
يوليوز 2021 تحت رقم 319/2021.

253I

FESCONE

 LES GRANDS MOULINS
ZINE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FESCONE
 RUE NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
 LES GRANDS MOULINS ZINE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لكواسيم طريق بوسكورة او ماعة 
القروية بوسكورة - - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.193231

الشريك  قرار  بمقت�شى 

 2019 نونبر   07 في  املؤرخ  الوحيد 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 

أي  درهم«   29.000.000« قدره 

إلى  درهم«   21.000.000« من 

طريق  عن  درهم«   50.000.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملأتحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 719980.

254I

لوكأر للحأابات

ICHRAK CASH
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

لوكأر للحأابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، وجدة املغرب

 ICHRAK CASH

شركة حات املأؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 

طريفة - 63050 احفير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5225

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   ICHRAK CASH

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 63050  - طريفة  زنقة   8 اإلجتماعي 

احفير املغرب نتيجة ل : عدم الوصول 

للمبتغى.

زنقة   8 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طريفة - 63050 احفير املغرب. 

و عين : 

دهمج  عائشة  الأيد)ة( 

 63050 طريفة  زنقة   8 وعنوانه)ا( 

احفير املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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اوحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 

8 زنقة طريفة احفير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 415.
255I

STE PROMOFID SARL

Ste PRESSING NAPOLI. Sarl
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE PROMOFID SARL
الرباط, زنقة الداهومي, العمارة 8, 
شقة 3, ديور او امع. ، 10060، 

الرباط املغرب
 Ste PRESSING NAPOLI. Sarl
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط, 
زاوية زنقة أنقرة وزنقة نابولي, إقامة 
عالية, متجر رقم 5, حي املحيط. - 

10040 الرباط الرباط
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

153631
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 Ste  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESSING NAPOLI. Sarl
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Blanchisserie )Pressing et

. (nettoyage
الرباط,   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  نابولي,  وزنقة  أنقرة  زنقة  زاوية 
 - املحيط.  حي   ,5 رقم  متجر  عالية, 

10040 الرباط الرباط.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد محمد العلمي : 500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة .
الأيد حمزة العلمي : 500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  العلمي  محمد  الأيد 
الكريم  عبد  شارع   ,158 الرباط, 
الرباط   10040 الشقة  اوخطابي, 

الرباط.
عنوانه)ا(  العلمي  حمزة  الأيد 
الكريم  عبد  شارع   ,158 الرباط, 
الرباط   10040 الشقة  اوخطابي, 

الرباط.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  العلمي  محمد  الأيد 
الكريم  عبد  شارع   ,158 الرباط, 
الرباط   10040 الشقة  اوخطابي, 

الرباط
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 6763.
256I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

TANGERPLAZA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
TANGERPLAZA شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع ادريس األول وشارع أبي جرير 
الطبري، اقامة خير 18، الطابق 
األر�شي، رقم27، - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANGERPLAZA

و  إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فندقية  مؤسأة  أي  وإدارة  تجهيز 

واملرافق امللحقة .
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جرير  أبي  وشارع  األول  ادريس  شارع 

الطابق   ،18 خير  اقامة  الطبري، 
طنجة   90000  - رقم27،  األر�شي، 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 950  : بنحدو  اوحأن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50  : بنحدو  عمرو  ياسين  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بنحدو  اوحأن  الأيد 
الرهوني،  الفقيه  زنقة  النزاهة،  حي 

رقم 13، 90070 طنجة املغرب.

بنحدو  عمرو  ياسين  الأيد 
تقي  زنقة  النزاهة،  حي  عنوانه)ا( 
 90070  ،19 رقم  الهاللي،  الدين 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بنحدو  اوحأن  الأيد 
الرهوني،  الفقيه  زنقة  النزاهة،  حي 

رقم 13، 90070 طنجة املغرب.

بنحدو  عمرو  ياسين  الأيد 
تقي  زنقة  النزاهة،  حي  عنوانه)ا( 
 90070  ،19 رقم  الهاللي،  الدين 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
الس ل  من   6650 رقم  تحت   2021

الترتيبي.
257I

FLASH ECONOMIE

AMINE SAFIOT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AMINE SAFIOT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 10.000,00 درهم

مقرها االجتماعي : 36 بلوك 28 
اوريدة 2 - اسفي 

 R.C : 7727 - ICE :
 001590416000086 - I.F

:18778674
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 22 يونيو 2021 قرر : 

 AMINE شركة  تصفية  قفل   -
مأؤولية  حات  شركة   SAFIOT

محدودة حات الشريك الوحيد
الأيد حأن  املصفى  حمة  -ابرام 
التعريف  لبطاقة  اوحامل  الهديلي 
كمصفي   H123188 رقم  الوطنية 

للشركة
-التأكيد على إغالق التصفية

من  لدينا  التس يل  رقم  -شطب 
الس ل التجاري : 7727

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

يوليوز2021 تحت رقم 1111
258I

OUED SIDE STORY

MAISON ELITE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع محمد اوخامس عمارة 

جاكار الطابق اوخامس الشقة 33 
جليز مراكش ، 40000، مراكش
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 املغرب
MAISON ELITE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد اوخامس عمارة جكار الطابق 
اوخامس مكتب 33 جليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON ELITE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
بيع وشراء العقارات 

سمأار العقارات بدون مأتخدم 
عنوان املقر االجتماعي : 55 شارع 
الطابق  عمارة جكار  اوخامس  محمد 
 40000  - جليز   33 مكتب  اوخامس 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 LE BRETON BASTIEN الأيد 
 ROGER EUGENE MARIE : 1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 LE BRETON BASTIEN الأيد 
 ROGER EUGENE MARIE
 AJMAN MID SECTOR عنوانه)ا( 
 JURF 2 APPT 308 AJMAN
.AJMAN EMIRATS ARABES UNIS

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

 LE BRETON BASTIEN الأيد 
 ROGER EUGENE MARIE
 AJMAN MID SECTOR عنوانه)ا( 
 JURF 2 APPT 308 AJMAN
AJMAN EMIRATS ARABES UNIS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125950.
259I

COMPTIS SARL

JARDINS ASILAH IMMO
إعالن متعدد القرارات

COMPTIS SARL
20 شارع املأيرة اوخضراء الطابق 
الثالث رقم 5 ، 90000، طنجة 

املغرب
JARDINS ASILAH IMMO »شركة 

حات املأؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
معركة أنوال حي مرج أبي الطيب 
رقم 2 - 90050 أصيلة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.783

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: املصادقة على تفويت 40 حصة من 
محمد  الأيد  طرف  من   100 أصل 
ريأول لفائدة الأيد منصف دوييب. 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: قبول انسحاب الأيد محمد ريأول 
من الشركة واستقالته من التأيير.

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: تحويل شكل الشركة الى شركة حات 
وحيد  بشريك  محدودة  مأؤولية 

وتحيين نظامها األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
مبلغ  منح  دوييب  منصف  الأيد   :

10.000 درهم
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
: مبلغ رأسمال الشركة 10000 درهم 
 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقأم 
على  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 
منصف  الأيد  الوحيد  الشريك 

دوييب. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  باصيلة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 147.
260I

SOMADINCO

FARMING LAND
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة B رقم2 
حي القدس البرنو�شي ، 20610، 

الدارالبيضاء املغرب
FARMING LAND »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : 3 زنقة 

أحمد الرفاع سوي�شي - 10000 
الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.87529
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 ماي 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
 667 باعت  العشاب  نزهة  الأيدة   :

حصة لأيد جكوب تورجمان 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: إستقالة الأيدة نزهة العشاب من 

منصب املأيرة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: تعين الأيد جكوب تورجمان مأير 

وحيد لشركة 
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: تحيين النظام األسا�شي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
: الأيد جكوب تورجمان أحضر مبلغ 

مالي قدره 100.000 درهم

على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  مال  رأس   : مايلي 
إلى  مقأمة  درهم   100.000 مبلغ 
جكوب  لأيد  مأندة  حصة   1000

تورجمان
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
مايلي : الأيد جكوب تورجمان مأير 

وحيد لشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 115860.

261I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 CABINET
 D›ARCHITECTURE MEHDI

BESRI
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 CABINET D›ARCHITECTURE
MEHDI BESRI شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، مركز مأرح كازا، عمارة 
اوحديقة، 22، زنقة اوحديقة، أنفا. - 

20470 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14761
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 20 دجنبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
كازا،  مأرح  مركز  البيضاء،  »الدار 
عمارة اوحديقة، 22، زنقة اوحديقة، 
أنفا. - 20470 الدار البيضاء املغرب« 
إلى »5،شارع او يهاني - الدار البيضاء 

- 20100 الدار البيضاء املغرب ».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775133.
262I

IMP SAHARA

ENTREPRISE AWZIR
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
ENTREPRISE AWZIR شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك C رقم 707 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
37437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTREPRISE AWZIR
-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتشغيل  الكمبيوتر  أجهزة  وتوريد 

اآللي للمكاتب واملعدات اإلدارية
-نقل املوظفين للتأجير أو املكافأة ،
-نقل األفراد وحأابهم اوخاص ،
-اللوجأتيات ونقل البضائع ، .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  -  707 رقم   C بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد عمار قدوري : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : اوحرشاوي  حأن  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  قدوري  عمار  الأيد 
63 الشقة 6 زنقة بوكراع حي التقدم 

25000 خريبكة املغرب.
اوحرشاوي  حأن  الأيد 
 4 49 س  عنوانه)ا( حي املعمورة رقم 
مكرر تجزئة 3 12000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  قدوري  عمار  الأيد 
63 الشقة 6 زنقة بوكراع حي التقدم 

25000 خريبكة املغرب
اوحرشاوي  حأن  الأيد 
 4 49 س  عنوانه)ا( حي املعمورة رقم 
مكرر تجزئة 3 12000 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2237/21.
263I

centre d’étude de gestion et d’organisation

MUGUET AGENCY
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

MUGUET AGENCY شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع، 
رقم 92 - الدار البيضاء الدار 
البيضاء 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510855

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUGUET AGENCY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية  العالمات  االستشارات, 
املناسبات  وتنظيم  ,االتصاالت 

واالحداث..
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاسع،  الطابق  الزرقطوني  شارع 
رقم 92 - الدار البيضاء الدار البيضاء 

20370 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : القشاني  بهيجة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيدة بهيجة القشاني عنوانه)ا( 
 ,25 رقم  طفيل  بن  تعاونية  م  ح 

مراكش 40065 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد حمزة انزال عنوانه)ا( دوار 
مراكش   - اسكجور   ,128 اوحرش 

40150 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786920.
264I

الشركة املدنية املهنية للمحاماة »بكو�شي وحب�شي«

TAKAFUL ASSAFA
شركة املأاهمة
تغيير تأمية الشركة

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
»بكو�شي وحب�شي«

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 

إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20330، الدار البيضاء املغرب

TAKAFUL ASSAFA شركة 

املأاهمة

وعنوان مقرها االجتماعي 1، شارع 

عبد املومن - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تأمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

494905

 بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تغيير  تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

 TAKAFUL« من  الشركة  تأمية 

 WAFA TAKAFUL -« إلى « ASSAFA

. »TAKAFUL AL WAFA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26421.

265I

املركز املراك�شي لإلرشاد

 TRAVEL CONSULTING
GROUP

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

املركز املراك�شي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

 TRAVEL CONSULTING GROUP

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة روز 
6 الطابق 1 شقة 1 عمارة 8 مكرر 

عبد الكريم اوخطابي - 40000 

مراكش املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم تحويل
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للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر   
 1 1 شقة  الطابق   6 روز  »إقامة  من 
اوخطابي  الكريم  عبد  مكرر   8 عمارة 
إلى   « املغرب  مراكش   40000  -
3 مكتب رقم  تاركة عمارة  »بريأتيج 
مراكش   40000  - تاركة   1 الطابق   2

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126145.
266I

FISCALITY CONSULTING CENTER

S.R.H.O CAR
إعالن متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
S.R.H.O CAR »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : مأيرة 

،تجزئة عنبر 1 ، رقم ز/ 86 ، مراكش 
- 40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.110389

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم قرار رقم 1 : الذي ينص 
على مايلي : -1 الأيد رباع سعد, قام 
يملكها  سهم   )200( مائتي  بتفويت 
لصاوح   »S.R.H.O CAR« شركة  في 

الأيد فوزي رباع.
قرار رقم قرار رقم 2 : الذي ينص 
على مايلي : -2 تغيير الشكل القانوني 
شركة  من   S.R.H.O CAR لشركة 
إلى   )SARL( محدودة  مأؤولية  حات 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

.(SARL AU( الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم بند رقم 01 : الذي ينص 

القانوني  الشكل  تغيير   : مايلي  على 

املأؤولية  حات  شركة  من  للشركة 

املأئولية  حات  شركة  الى  املحدودة 

املحدودة حات الشريك الوحيد

 : و07   06 رقم  بند  رقم  بند 

تفويت  بعد   : مايلي  على  ينص  الذي 

اوحصص  تقأيم  أصبح  اوحصص 

حصة   1000  : التالي  الشكل  على 

مايعادل  رباع  فوزي  الأيد  لفائدة 

100000 درهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126059.

267I

PLURIDIS

BOURJ CHAMAL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران وزنقة القائد 

األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب

BOURJ CHAMAL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 16 زنقة 

كمال محمد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.281251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

حات  شركة   BOURJ CHAMAL

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 16 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الدار   20000  - محمد  كمال  زنقة 

تمكن  لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة من إنجاز هدفها االجتماعي.

و عين : 

العدراوي  عياد  الأيد)ة( 

وعنوانه)ا( 10 زنقة بني زيتون تجزئة 

 10000 الأوي�شي  او ميل  املنظر 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

زنقة   16 وفي   2021 يونيو   04 بتاريخ 

كمال محمد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784459.

268I

املركز املراك�شي لإلرشاد

 TRAVEL CONSULTING

GROUP

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

إضافة تأمية تجارية أو شعار 

املركز املراك�شي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

 TRAVEL CONSULTING GROUP

»شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : إقامة 

روز 6 الطابق 1 شقة 1 عمارة 8 

مكرر عبد الكريم اوخطابي - 40000 

مراكش املغرب.

»إضافة تأمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في الس ل التجاري : -.

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو : 

LFEN.ma

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126145.

269I

املركز املراك�شي لإلرشاد

SANIFASHION
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب
SANIFASHION شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
عبد الكريم اوخطابي وعالل الفا�شي 

عمارة 2 محل رقم 333 - 40000 
مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2021 ماي   25 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  درهم«   103.541.539« قدره 
إلى  درهم«   1.333.541.539« من 
 : طريق  عن  درهم«   300.000«

تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126097.

270I

RIF CONSEIL SARL

 STE NOUR AYMANE
SERVICES - SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE NOUR AYMANE SERVICES
SARL - شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فكيك رقم 39 لعري الشيخ الناظور 
- 62000 الناظور املغرب
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تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
22507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NOUR AYMANE SERVICES -

.SARL
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمومية
- أداء معامالت اإليرادات والدفع

- تحويل األموال.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور  الشيخ  39 لعري  فكيك رقم 

- 62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : عكروت  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000  : عكروت  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  عكروت  محمد  الأيد 
بوعرك   68 بلوك  مأعود  سكتور 
الناظور   62000 الناظور  سلوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  عكروت  محمد  الأيد 
بوعرك   68 بلوك  مأعود  سكتور 
الناظور   62000 الناظور  سلوان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 2244.

271I

HONEST COMPTA & CONSULTING SARL

TRUCK TRAVEL MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

 HONEST COMPTA &

CONSULTING SARL

 Rue JORDANIE Immeuble

 YAMNA II 6ème étage Appt.

 N°79 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 TRUCK TRAVEL MOROCCO

»شركة حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 

موالي يوسف اقامة ياسين 2 

الطابق 5 مكتب رقم 49 - - طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.102945

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم -1املصادقة على تفويت 

ينص  الذي   : االجتماعية  اوحصص 

على  املصادقة  تمت   : مايلي  على 

 30 فيصل  طنطاني  الأيد  تفويت 

لفائدة  حصة   100 أصل  من  حصة 

الأيد بنتون�شي ربيع

قرار رقم -2تعيين مأير أخر لشركة 

للشركة : الذي ينص على مايلي : تمت 

بنتون�شي  الأيد  تعين  على  املصادقة 
جانب  الى  لشركة  اخر  كمأير  ربيع 

املأير الأيد طنطاني فيصل 
القانون  -3تحيين  رقم  قرار 

على  ينص  الذي   : لشركة  الأا�شي 

تحيين  على  املصادقة  تمت   : مايلي 

القانون الأا�شي لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم -6اوحصص االجتماعية : 

يقدم شركاء   : مايلي  الذي ينص على 

الشركة املأاهمة النقدية بملغ قدره 

500000 درهم موزعة كتالي : الأيد 

بنتون�شي ربيع 400000 درهم والأيد 

طنطاني فيصل 100000 درهم

بند رقم -7راسمال الشركة : الذي 
ينص على مايلي : رسمال الشركة هو 
درهم(  آالف  مئة  500000)خمس 
مقأمة إلى 100 حصة بقيمة 5000 
 100 01 إلى  درهم. كل منها مرقم من 
ربيع  بنتون�شي  الأيد   : كتالي  موزعة 
طنطاني  والأيد  حصة   80 يمللك 

فيصل يمللك 20 حصة
-13تأير الشركة : الذي  بند رقم 
ينص على مايلي : تعين كل من الأيد 
طنطاني  الأيد  و  ربيع  بنتون�شي 
غير  ملدة  لشركة  كمأيرين  فيصل 

محددة
الذي   : --16االمضاء  رقم  بند 
الشركة  تلتزم   : مايلي  على  ينص 
كل  شركة  ملأيري  مزدوج  بإمضاء 
الأيد  و  ربيع  بنتون�شي  الأيد  من 

طنطاني فيصل 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244513.
272I

HONEST COMPTA & CONSULTING SARL

BQ PARTS
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 HONEST COMPTA &
CONSULTING SARL

 Rue JORDANIE Immeuble
 YAMNA II 6ème étage Appt.

 N°79 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BQ PARTS شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية اجزناية تجزئة رقم 544 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.103811
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة  اجزناية  الصناعية  »املنطقة 
رقم 544 - 90000 طنجة املغرب« إلى 

 2 لينة  اجزناية  الصناعية  »املنطقة 
الطابق األر�شي رقم 2 مكرر - 90000 

طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 243396.

273I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CONSERVERIE OURIKA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تأمية الشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE CONSERVERIE OURIKA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي تجزئة سيدي غانم رقم 
353 - 40000 مراكش املغرب.

تغيير تأمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

8763
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى   
تم   2021 يوليوز   03 في  املؤرخ 
 STE« من  الشركة  تأمية  تغيير 
إلى   »CONSERVERIE OURIKA

. »STE G.S.A IMMOBILIERE«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126065.

274I

FIGENOR

 FIDUCIAIRE GENERALE DU
NORD - FIGENOR,SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC
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 FIDUCIAIRE GENERALE DU
NORD - FIGENOR,SARL شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 185 - 

62000 الناضور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1731

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1441.
275I

HBLAWFIRM

ZAIM CONSULTING
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
ZAIM CONSULTING شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67، زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني، رقم 3 
املعاريف - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

511005
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ZAIM : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.CONSULTING
بإيجاز  الشركة  غرض 
والدراسات  االستشارات   :
والقانونية.  والتجارية  اإلستراتيجية 

تأطير للشركات واملأيرين..
 ،67  : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني،  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20100  - املعاريف   3

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   60  : حكيم  ندير  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 40  : سعيدة  بشلوش  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 9 عنوانه)ا(  حكيم  ندير  الأيد 
 20150 كاليفورنيا   ، بنغازي  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
الأيدة بشلوش سعيدة عنوانه)ا( 
9 شارع بنغازي ، كاليفورنيا 201500 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 9 عنوانه)ا(  حكيم  ندير  الأيد 
 20150 كاليفورنيا   ، بنغازي  شارع 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787054.
276I

EUREXMA

VIE EN VERT
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA
MAROC

VIE EN VERT شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
أندلأية عمارة 27 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
. 191117

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
 VIE املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
 10.000 رأسمالها  مبلغ   EN VERT
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
الدار   20000  -  27 عمارة  أندلأية 
إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط التجاري للشركة.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار   20000  -  27 عمارة  أندلأية 

البيضاء املغرب. 
و عين : 

الشرطي  التازي  أنس  الأيد)ة( 
 20000 البيضاء  الدار  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786677.
277I

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

فرمة كلوب
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز 
خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني
ملعب اوخيل ميدان الفروسية 
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب 

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

فرمة كلوب شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10 

طابق الثالث شارع خالد ابن الوليد 
م ج فاس زنقة 12رقم 22 حي واد 

فاس فاس 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.40591

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

امل يد  عبد  )ة(  الأيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   3.960 دزار 

أصل 3.960 حصة لفائدة الأيد )ة( 

فبراير   24 بتاريخ  العبودي  اوحأن 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3334/021.

278I

EUREXMA

NEXTCARE SUCCURSALE
شركة التضامن

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

NEXTCARE SUCCURSALE شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

أنفا أرت زاوية شارع الراشيدي 

وشارع اوحأن األول - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

. 296717
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بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 

للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

شارع  زاوية  أرت  أنفا  »إقامة  من 

 - األول  اوحأن  وشارع  الراشيدي 

إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000

املبنى رقم   ، »شارع املأيرة اوخضراء 

و4   3 رقم  األول  الطابق  شقق   ،  28

و5 - 20000 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786676..

279I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GREG EVENS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GREG EVENS

 شركة حات مأؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

كاتيس 29 الشقة رقم 2 زنقة هارون 

الرشيد الحي الشتوي جليز - 40000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.64713

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

GREG EVENS شركة حات مأؤولية 

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

 29 كاتيس  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
الرشيد  هارون  زنقة   2 رقم  الشقة 

الحي الشتوي جليز - 40000 مراكش 

نشاط  لتوقيف  نتيجة  املغرب 

الشركة وحلها.

و عين : 

دومايو  لوراليأا  الأيد)ة( 

الشقة   29 كاتيس  اقامة  وعنوانه)ا( 
الحي  الرشيد  هارون  زنقة   2 رقم 

املغرب  مراكش   4000 جليز  الشتوي 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

اقامة  وفي   2021 يونيو   14 بتاريخ 
كاتيس 29 الشقة رقم 2 زنقة هارون 

الرشيد الحي الشتوي جليز - 40000 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125726.

280I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BUS CITY MOTAJADIDA
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

BUS CITY MOTAJADIDA »شركة 

املأاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي : قصر 

البلدية شارع محمد اوخامس جيليز - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.75509

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

موالي  الأيد  استقالة  قبول   : مايلي 

عبد العزيز كاوجي من منصب رئيس 

مجلس اإلدارة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 0 : الذي ينص على مايلي:

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126094.

281I

ficof

NTL AGILITY
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

NTL AGILITY شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة شباب طريق او امعة تجزئة 
رقم 18الطابق 2 بلقايد 5 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 NTL  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGILITY

غرض الشركة بإيجاز : نقل الألع 

والبضائع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

القدس تجزئة شباب طريق او امعة 

 -  5 بلقايد   2 18الطابق  رقم  تجزئة 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

250 حصة   : الأيد بلقايد أحمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

125 حصة   : بلقايد حمزة  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

125 حصة   : دنيا  بلقايد  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  أحمد  بلقايد  الأيد 

زنقة أبوبكر الصديق رقم 18 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  حمزة  بلقايد  الأيد 

زنقة أبوبكر الصديق رقم 18 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  دنيا  بلقايد  الأيدة 

زنقة أبوبكر الصديق رقم 18 60000 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  أحمد  بلقايد  الأيد 

زنقة أبوبكر الصديق رقم 18 60000 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2580.

282I

ديوان االستاح ابراهيم القصير

MODULAR IMMO & BTP
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان االستاح ابراهيم القصير

شارع محمد اوخامس اقامة 

الأنتي�شي رقم 22 الطابق 6 مكتب 

رقم 72 ، 50000، مكناس املغرب

 MODULAR IMMO & BTP

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حمام 

الزهوة شقة 2، الزهوة - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53733

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MODULAR IMMO & BTP

اإلنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .

حمام   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 50000  - الزهوة   ،2 شقة  الزهوة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : يوسفي  الأيد مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد مصطفى يوسفي عنوانه)ا( 

 50000 الصناعي  لباطريوزالحي   5

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

مأير   , يوسفي  مصطفى  الأيد 

لباطريوزالحي   5 عنوانه)ا(  وحيد 

الصناعي 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3242.

283I

Fiduciaire le point

 TRAVAUX D'ART ET
 TECHNIQUE DE LA
SERRURERIE TDTS

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

 TRAVAUX D'ART ET

 TECHNIQUE DE LA

 SERRURERIE TDTS

شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
70 مجمع حبيبة قطعة 126 حى 
ليأاسفا - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

141743
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2015 يوليوز   08
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX D’ART ET TECHNIQUE

.DE LA SERRURERIE TDTS
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خزائن حديدية.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 126 قطعة  حبيبة  مجمع   70 رقم 
حى ليأاسفا - 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد عباد عبد هللا : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد العربي املنيعي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  هللا  عبد  عباد  الأيد 
البيضاء  الدار   10 رقم  الداودي  دار 

20200 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  املنيعي  العربي  الأيد 
حي التيأير 2 برشيد 20200 برشيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  هللا  عبد  عباد  الأيد 
البيضاء  الدار   10 رقم  الداودي  دار 

20200 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  املنيعي  العربي  الأيد 
حي التيأير 2 برشيد 20200 برشيد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2005 تحت رقم 6281.
284I

UNIVERS BIOLOGIES

UNIVERS BIOLOGIES
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS BIOLOGIES
 LOT MAROUA NR 71 SIDI
 MAAROUF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
UNIVERS BIOLOGIES شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مروى الرقم 71 سيدي معروف 
البيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS BIOLOGIES
بيع شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد وتصدير االدوات واملنتوجات 

الطبية وشبه طبية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
معروف  سيدي   71 الرقم  مروى 
الدارالبيضاء   20000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : ساخي  حليمة  الأيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

ساخي  حليمة  الأيدة 
 71 الرقم  مروى  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 البيضاء  معروف  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
ساخي  حليمة  الأيدة 
 71 الرقم  مروى  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 البيضاء  معروف  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786084.

285I

FLASH ECONOMIE

AXE LAB
إعالن متعدد القرارات

AXE LAB SARL
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 1.100.000،00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 40 زنقة 

األقحوان بوسيجور الدار البيضاء
 ICE : 001536308000085 - I.F :
R.C. N° 133129 - 1006470 الدار 

البيضاء 
الشركة  وتأمية  نشاط  تغيير 
بمقت�شى عقد عرفي مس ل في الدار 
قرر   2021 أبريل   26 بتاريخ  البيضاء 
ميكو  محمد  الأيد  الشركة  شركاء 
القرارات  اتخاد  برادة  إلهام  والأيدة 

التالية : 
-تغيير نشاط الشركة إلى مطعم

إلى  الشركة  تأمية  -تغيير 
 Muñiera

النظام  من  و3   2 الفصل  تعديل 
األسا�شي للشركة.



16365 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786208
286I

FLASH ECONOMIE

RESO’OPTIC
إعالن متعدد القرارات

RESO’OPTIC SARL
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها : 1.000.000،00 درهم
مقرها اإلجتماعي : 40 زنقة 

األقحوان بوسيجور الدار البيضاء
 ICE : 001536143000078 - I.F
 : 2223338 - R.C. N° : 123329

الدار البيضاء
الشركة  وتأمية  نشاط  تغيير 
بمقت�شى عقد عرفي مس ل في الدار 
قرر   2021 أبريل   26 بتاريخ  البيضاء 
ميكو  محمد  الأيد  الشركة  شركاء 
القرارات  اتخاد  برادة  إلهام  والأيدة 

التالية : 
تموين  إلى  الشركة  نشاط  -تغيير 

اوحفالت
 RESO إلى  الشركة  تأمية  -تغيير 

 EAT
النظام  من  و3   2 الفصل  تعديل 

األسا�شي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786209
287I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

SYNVANCE AFRICA
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

املغرب
SYNVANCE AFRICA شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 126 شارع 
أنفا سنتر 128، مكاتب رقم 53-52، 

الطابق اوخامس، الدار البيضاء - 

20470 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.436219

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 26518.

288I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT ET

  LOISIRS
إعالن متعدد القرارات

 » شركة ديفلوبمو ولوزير «

محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 7 يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الشركة  مأاهمي  قرر   2021 يونيو 

شركة   « ولوزير  ديفلوبمو   « املأماة 

رأسمالها  محدودة  مأؤولية  حات 

,002.000.000 درهم التي يقع مقرها 

ملير   62، البيضاء  الدار   - في  الرئي�شي 

بلطيق ، شقة رقم 3, عين الذئاب ما 

يلي : 

ورثة  دخول  على  املصادقة 

املرحوم حيدا إبراهيم كشركاء جدد،

الأيد حيدا طارق مأير  تعيين   ·

للشركة ملدة غير محدودة،

األسا�شي  القانون  ·تعديالت 

حأب القرارات أعاله. 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 15 يوم  في  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز2021 تحت رقم 787112 

مقتطف من أجل إشهار.

FLASH ECONOMIE

B N T R
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

B N T R
شركة حات مأؤولية محدودة
رأسمالها 550.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة رقم 1222 
الأكن االقتصادي اموني كاوكي 

اسفي
 R.C N° : 9643 à SAFI
 - I.F : 34429507 - ICE :
0بمقت�شى  0 2 2 4 4 4 2 7 0 0 0 0 5 7
او مع العام االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

18 يونيو 2021 قرر : 
 B N T R شركة  تصفية  -قفل 

شركة حات مأؤولية محدودة
الأيد محمد  املصفى  -ابرام حمة 
التعريف  لبطاقة  اوحامل  براندو 
كمصفي   B311921 رقم  الوطنية 

للشركة
-التأكيد على إغالق التصفية

من  لدينا  التس يل  رقم  -شطب 
الس ل التجاري : 9643

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

يوليوز2021 تحت رقم 1015.

290I

segex

SALONS EL BADIRI
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

SALONS EL BADIRI شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أنس 3 
رقم 18 طريق عين الشقف فاس - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.55549

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

العكري  ليلى  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة الأيد )ة( عبد 

يونيو   03 بتاريخ  هللا  فتح  الرحمن 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3437.

291I

PLURIDIS

ADRALONA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران وزنقة القائد 

األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب

ADRALONA شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12 14 

زنقة كمال محمد - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.334937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

مأؤولية  حات  شركة   ADRALONA

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

كمال  زنقة   14  12 اإلجتماعي  مقرها 

محمد - 20000 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة لعدم تمكن الشركة من إنجاز 

هدفها االجتماعي.



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16366

و عين : 
العدراوي  عياد  الأيد)ة( 
وعنوانه)ا( 10 زنقة بني زيتون تجزئة 

 10000 الأوي�شي  او ميل  املنظر 

الرباط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 14  12 وفي   2021 يونيو   04 بتاريخ 
الدار   20000  - محمد  كمال  زنقة 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784481.

292I

املركز املراك�شي لإلرشاد

SANIFASHION
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

املركز املراك�شي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

SANIFASHION شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم اوخطابي وشارع عالل 

الفا�شي عمارة 2 محل رقم 33 - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الشريك  قرار  بمقت�شى 

 2021 ماي   25 في  املؤرخ  الوحيد 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تم 

درهم«   123.541.539« قدره 

إلى  درهم«   100.000« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   133.541.539«

عالوات  أو  أرباح  أو  احتياطي  إدماج 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126097.

293I

MYDAK

MYDAK
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MYDAK

شارع موالي إسماعيل رقم 32 ، 

73000، الداخلة املغرب

MYDAK شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل رقم 32 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

18673

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYDAK

اإلشهار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتأويق الرقمي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  32 رقم  إسماعيل  موالي 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 90 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  نوفل  بالعراكة  الأيد 

 32 رقم  إسماعيل  موالي  شارع 

73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  نوفل  بالعراكة  الأيد 

 32 رقم  إسماعيل  موالي  شارع 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 1328/2021.

294I

LE PREMIER CONSEIL

ZIROFA MED
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ZIROFA MED شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 18 الطابق الثاني عمارة اعمارة 
زنقة العراق املنارة - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

137063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIROFA MED

*بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كماليات أو لوازم للصيدلة

ملحقات  أو  معدات  *تاجر 

للمعدات الطبية الكهربائية.

 )أجهزة طبية(.
وتوزيع  )استيراد  استيراد  *تاجر 

وصيانة
 أجهزة طبية(.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اعمارة  عمارة  الثاني  الطابق   18 رقم 
زنقة العراق املنارة - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الدهبي  العثماني  رقية  الأيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الدهبي  العثماني  رقية  الأيدة 
 09 رقم   16 اسالن  اقامة  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الدهبي  العثماني  رقية  الأيدة 
 09 رقم   16 اسالن  اقامة  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126095.

295I

FOUZMEDIA

SOCIETE AGRIK-MOULE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE AGRIK-MOULE شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AGRIK-MOULE
ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لإلصالح الصناعي
إصالح اآلليات الصناعية.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 14000  -  4 الرقم  عبدالعزيز  موالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  طالبي  خولة  الأيدة 
 4 الشقة  عمارة  عمر  اوحاج  تجزئة 

طريق مهدية --- سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  طالبي  خولة  الأيدة 
 4 الشقة  عمارة  عمر  اوحاج  تجزئة 

طريق مهدية --- سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
296I

FOUZMEDIA

INDUMILK MAROC SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

INDUMILK MAROC SARL شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

154 املنطقة الصناعية - --- سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

28913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   20

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUMILK MAROC SARL

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

او بن

تأويق املواد الغذائية.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

--- سيدي   - املنطقة الصناعية   154

قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

5.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الزروالي  رانية  الأيد 

األندلس  رياض  إقامة  الطليطلة   16

كاليفورنيا --- الدارالبيضاء املغرب.

الأيدة جمال اللحياني عنوانه)ا( 

األندلس  رياض  إقامة  الطليطلة   16

كاليفورنيا --- الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الزروالي  رانية  الأيدة 

األندلس  رياض  إقامة  الطليطلة   16

كاليفورنيا --- الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  قاسم  بأيدي  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
297I

F.M CONSULTING

كبينك
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تأمية الشركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC
كبينك شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة رقم 
61، منطقة صناعية س ف س إ م 
والد صاوح - 34124 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تأمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
197681

 بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يوليوز   05 في  املؤرخ 
تأمية الشركة من »كبينك« إلى »ؤم 

إنيرجي ماروك« .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787472.
298I

كافجيد

HASONAIT PROMO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
HASONAIT PROMO شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق الأفلي بوركون - 
20053 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HASONAIT PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - بوركون  الأفلي  الطابق  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : بنشرك  العربي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد جامع حأون : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بنشرك  العربي  الأيد 
رقم   183 زنقة  البيضاء،  الدار 

الدار   20220 األلفة   2 الشقة   4

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حأون  جامع  الأيد 

فرنأا 75000 باريس فرنأا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بنشرك  العربي  الأيد 
رقم   183 زنقة  البيضاء،  الدار 

الدار   20220 األلفة   2 الشقة   4

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786930.
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

PARA ELMESSELLEK

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية الأعودية – رقم 

العمارة -20 الطابق األول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

PARA ELMESSELLEK شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دار دبيبغ 

26 زنقة بارك شارع سان لوي فاس - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.56923

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

حات  شركة   PARA ELMESSELLEK

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

دار  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

26 زنقة بارك شارع سان لوي  دبيبغ 

نتيجة  املغرب  فاس   30000  - فاس 

ل- صعوبة التأويق 

- املنافأة في النشاط التجاري.

و عين : 

املألك  ابتأام  الأيد)ة( 

وعنوانه)ا( رقم 27 زنقة واد تانأيفت 

نرجس س فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 17 يونيو 2021 وفي دار دبيبغ 

26 زنقة بارك شارع سان لوي فاس - 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 35075021.

300I

فيصل اوخطيب وشركاوه

20MLR FOOD INVEST SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيصل اوخطيب وشركاوه
مكتب فيصل اوخطيب 47 أ إقامة 
إيريس الطابق األر�شي محج محمد 
الأادس ، 90000، طنجة املغرب
 20MLR FOOD INVEST SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الأادس اقامة مأتورة رقم 
96/98 الطابق األر�شي رقم 17 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118575
 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.20MLR FOOD INVEST SARL
تأيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والفنادق  املطاعم  وتنشيط 

واستشارات وتنشيط الأياحي .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مأتورة  اقامة  الأادس  محمد 
 -  17 رقم  األر�شي  الطابق   98/96

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 MLR الشركة 
حصة   DEVELOPPEMENT : 850

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : رشيد  موالي  امير  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد مصطفى موالي رشيد : 50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : رشيد  موالي  فيصل  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 MLR الشركة 
عنوانه)ا(   DEVELOPPEMENT
شارع محمد الأادس اقامة مأتورة 
 17 رقم  األر�شي  الطابق   98/96 رقم 

90000 طنجة املغرب.
الأيد امير موالي رشيد عنوانه)ا( 
فيال  املياري  شيخ  زنقة  النزاهة  حي 
براكة رقم 10 90000 طنجة املغرب.
رشيد  موالي  مصطفى  الأيد 
شيخ  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا( 
املياري رقم 11 90000 طنجة املغرب.
رشيد  موالي  فيصل  الأيد 
عنوانه)ا( 77 زنقة شريف االيدري�شي 
 20370 املعاريف   5 رقم   2 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
برادة  لغزيول  رضوان  الأيد 
قا�شي  شارع  الدرادب  حي  عنوانه)ا( 
 90000 املضيق   7 رقم   21 عياد 

املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 07212358628.
301I

COFISCOM

 STE MAZOZ DES TRAVAUX
HYDRO-AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 STE MAZOZ DES TRAVAUX
HYDRO-AGRICOLE »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : 26 زنقة 
468 حي الزالقة - 63300 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.2885

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
من  اجتماعية  حصص  تفويت   :
الأيد : مزوز ميمون الى الأيد مزوز 
عبد القادر : 5.000 حصة اجتماعية 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
شركة  من   : القانوني  الشكل  تغيير   :
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 
مأؤولية  حات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة.
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
من  ميمون  مزوز  الأيد  استقالة   :

مهامه كمأير للشركة.
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
والأيد  ميمون  مزوز  الأيد  تعيين   :
للشركة  مأيران  القادر  عبد  مزوز 

ويديرانها بتوقيعين منفصلين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
القانوني للشركة هو شركة  : الشكل 

حات مأؤولية محدودة. 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
ميمون  مزوز   : الأيد   : املأاهمات   :
عبد  مزوز   : الأيد  درهم   500.000

القادر : 500.000 درهم 
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
رأسمال   : االجتماعي  الرأسمال   :
الى  مقأمة   1.000.000 هو  الشركة 
10.000 حصة اجتماعية بقيمة 100 
الشركاء  بين  مقأمة  للحصة  درهم 
 5.000 ميمون  مزوز  الأيد   : كالتالي 
عبد  مزوز  والأيد  اجتماعية  حصة 

القادر 5.000 حصة اجتماعية. 
بند رقم 15 : الذي ينص على مايلي 
االدارة  وصالحيات  املدة  التعيين،   :
ميمون  مزوز  الأيد  تعيين  تقرر   :
كمأيران  القادر  عبد  مزوز  والأيد 

للشركة ملددة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 419/2021.

302I
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 STE FETES RHMARI
TLEMCANI

إعالن متعدد القرارات

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية الأعودية – رقم 

العمارة -20 الطابق األول رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

 STE FETES RHMARI TLEMCANI
»شركة حات املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : فيال 

التلمأاني شارع موالي هشام طريق 
ايموزار فاس - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.58971
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: تفويت حصص الشركة

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
: إقالة مأير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 8 : الذي ينص على مايلي 
الغماري  محمد  الأيد  تفويت   :
التلمأاني 1076 حصة لفائدة الأيد 
التلمأاني  الغماري  اللطيف  عبد 
الغماري  سعد  الأيد  حصة،   70
الأيدة  حصة،   323 التلمأاني 
حصة،   35 التلمأاني  الغماري  كنزة 
التلمأاني  الغماري  نزهة  الأيدة 
120 حصة، الأيدة حورية الغماري 
حصة،الأيدة   120 التلمأاني 
 120 التلمأاني  الغماري  لطيفة 
الغماري  رشيدة  والأيدة  حصة 

التلمأاني 288 حصة 
بند رقم 15 : الذي ينص على مايلي 
اللطيف  عبد  الأيد  مأير  اقالة   :

الغماري التلمأاني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3506.

303I

HIGH EDGE CONSULTING

T.M SILVER
شركة حات املأؤولية املحدودة

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،
TETOUAN ،93000 املغرب

T.M SILVER شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
هللا الشفشاوني خندق الزربوح زنقة 
1 رقم 16 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 T.M  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SILVER
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري وأعمال البناء املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
الزربوح زنقة  الشفشاوني خندق  هللا 
1 رقم 16 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 40.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقأم كالتالي : 

 200  : باحو  اوخلق  عبد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة   : باحو  محمد  الأيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100  : ادر  مينة  الأيدة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد عبد اوخلق باحو عنوانه)ا( 
حي اللوزيين 93000 تطوان املغرب.

الأيد محمد باحو عنوانه)ا( حي 
اللوزيين 02 رقم 688 93000 تطوان 

املغرب.
الأيدة مينة ادر عنوانه)ا( طريق 
تطوان   93000 اللوزيين  حي  طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد عبد اوخلق باحو عنوانه)ا( 
حي اللوزيين 93000 تطوان املغرب

الأيد محمد باحو عنوانه)ا( حي 
اللوزيين 02 رقم 688 93000 تطوان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2281.
304I

كافجيد

CANADIANHODL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
CANADIANHODL شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق الأفلي بوركون - 
20053 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANADIANHODL

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومطعم.

10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 - بوركون  الأفلي  الطابق  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

 3.000  : لوريكا  سعيد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد عبد الرحيم لوريكا : 7.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  لوريكا  سعيد  الأيد 
دار بوعزة   30 2 رقم  الأاحل  اقامة 
البيضاء  الدار   27000 النواصر 

املغرب.
لوريكا  الرحيم  عبد  الأيد 
حي   1 بلوك   128 الرقم  عنوانه)ا( 
الرياض آسفي 46000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  لوريكا  سعيد  الأيد 
دار بوعزة   30 2 رقم  الأاحل  اقامة 
البيضاء  الدار   27000 النواصر 

املغرب
لوريكا  الرحيم  عبد  الأيد 
حي   1 بلوك   128 الرقم  عنوانه)ا( 
الرياض آسفي 46000 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786929.
305I

Trefle Conseil

OB PARTNERS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 OB PARTNERS
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شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زاوية 
شارع الزرقطوني وزنقة سليمان 
عزمي - 20360 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510949
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   12
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 OB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARTNERS
*اوخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسبتية واإلستشارية.
*جميع أعمال املراجعة والتدقيق 

املحاسباتي والتنظيمي.
*إدارة العقارات وتأجير املكاتب.

العمليات  جميع  عام  *وبشكل 
أو  قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو حات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تأعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..
زاوية   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
سليمان  وزنقة  الزرقطوني  شارع 
عزمي - 20360 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد أسامة بقال : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بقال  أسامة  الأيد 
عمارة H الشقة 1H05 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  بقال  أسامة  الأيد 
عمارة H الشقة 1H05 20250 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787020.
306I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KECH CONSULTING
شركة حات املأؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECH CONSULTING شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي رقم 484 املكتب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.62549

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »تقديم اوخدمات 
إلى  العقارية«  املعامالت  مجال  في 

»تنظيم امللتقيات 
استغالل سناك«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126196.
307I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FANNYZZA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FANNYZZA شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
كريم 31 زنقة االمام مالك الطابق 
التالت الشقة رقم 13 - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.88725

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت الأيد )ة( عزالدين مزيان 
150 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة الأيد )ة( سعيد مزيان 

بتاريخ 28 يونيو 2021.
سيمون  فاني  )ة(  الأيد  تفويت 
ندال 150 حصة اجتماعية من أصل 
500 حصة لفائدة الأيد )ة( سعيد 

مزيان بتاريخ 28 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126194.
308I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 STE MAHFOUD MAHFOUD
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 STE MAHFOUD MAHFOUD
SARL AU شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

الزرابي أيت غريس أزرو - 53100 
أزرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

 STE MAHFOUD MAHFOUD

مأؤولية  حات  شركة   SARL AU

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

أيت  الزرابي  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  أزرو   53100  - أزرو  غريس 

نتيجة لعدم املردودية .

و عين : 

أمهال  املحفوض  الأيد)ة( 
سيدي  زنقة   416 رقم  وعنوانه)ا( 
أزرو   53100 أزرو  الصباب  راشد 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

زنقة  وفي   2021 يونيو   29 بتاريخ 

 53100  - أزرو  غريس  أيت  الزرابي 

أزرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 49.

309I

ALI HOUSSA

J - H PARAPHARMACIE
إعالن متعدد القرارات

ALI HOUSSA
رقم 299 امللعب البلدي ص-ب 86 

تنجداد الرشيدية، 52600، تنجداد 

املغرب

J - H PARAPHARMACIE »شركة 

حات املأؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : مركز 

تاغبالت زاكورة - 47722 زاكورة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.2743

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2020 دجنبر   04 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
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قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
 : اوحصص  تفويت  على  املوافقة   :
 500 حأين  كوراج  الأيد  يفوت 
حصة التي يملك لفائدة اآلنأة أسو 

جميلة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
القانون  من  و7   6  ,4 البنود  تحيين   :

األسا�شي للشركة
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
العنوان  الى  الشركة  مقر  تحويل   :
التالي : قصر أيت عاصم فركلة العليا 

تنجداد الراشدية
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: عين او مع العام االستثنائي اآلنأة 
للشركة  وحيد  كمأير  جميلة  أسو 
ملدة غير محدودة بعد استقالة املأير 

املأاعد الأيد كوراج حأين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: املقر االجتماعي : قصر أيت عاصم 

فركلة العليا تنجداد.
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
مأاهمة  جميلة  أسو   : املأاهمة   :
 100000.00 ب  الشركة  في  وحيدة 

درهما
على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  رأسمال   : مايلي 
الى  مقأمة  درهما   100000.00
درهم   100.00 بقيمة  حصة   1000
طرف  من  بالكامل  مملوكة  للحصة 

اآلنأة أسو جميلة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز 2021 تحت رقم 329/2021.
310I

ouatik auditing

TECH IMMO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 142

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

TECH IMMO شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 142 زنقة 
النحاس النحوي الطابق الثالت رقم 
10 املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.185337

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
بنشردية  )ة( حاتم  الأيد  تفويت 
133.800 حصة اجتماعية من أصل 
)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   133.800
مريم بنجلون بتاريخ 28 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786707.

311I

CABINET RAMI EXPERTISE

OBJECTIFS 4
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

OBJECTIFS 4 »شركة حات 
املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : رقم 76 
حي النماء 2 بنأودة فاس سايس - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.44483

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 أبريل 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: تحويل املقر االجتماعي 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: زيادة رأس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: تحويل املقر االجتماعي من »رقم 76 

حي النماء 2 بنأودة فاس سايس«الى 

»الدخول على اليمين الطابق األر�شي 
املنطقة  الفارابي  زنقة   22/4 رقم 

الصناعية سيدي إبراهيم فاس«

على  ينص  الذي   :  6-7 رقم  بند 

مايلي : زيادة رأس املال من« 100.000 

درهم« الى »500.000 درهم »مدفوعة 

نقًدا  درهم   400.000 بمبلغ  بالكامل 

مع  املقاصة  طريق  عن  وتحريرها 
او اري  اوحأاب  في  املدينة  الذمم 

للشريك على الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3420.

312I

Cabinet LAMRINI HADI

NARAM TOURS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

NARAM TOURS شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 1931 سلوان - 62702 

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NARAM TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  الغير;  وحأاب  البضائع 

املأافرين ; بيع مواد البناء ; األشغال 

املختلفة للبناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العمران رقم 1931 سلوان - 62702 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

334 حصة   : الأيد املراقي محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد املراقي شعيب : 333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : القادر  عبد  املراقي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  محمد  املراقي  الأيد 

سلوان   1931 رقم  العمران  تجزئة 

62702 الناظور املغرب.

الأيد املراقي شعيب عنوانه)ا( حي 

الزيتون بن الطيب الدريوش 62253 

الدريوش املغرب.

الأيد املراقي عبد القادر عنوانه)ا( 

الدريوش  الطيب  بن  الزيتون  حي 

62253 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  محمد  املراقي  الأيد 

سلوان   1931 رقم  العمران  تجزئة 

62702 الناظور املغرب

الأيد املراقي شعيب عنوانه)ا( حي 

الزيتون بن الطيب الدريوش 62253 

الدريوش املغرب

الأيد املراقي عبد القادر عنوانه)ا( 

الدريوش  الطيب  بن  الزيتون  حي 

62253 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

22 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1439.

313I
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EXPERT FIDUCIAIRE

ELLA IMMOBILIER
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ELLA IMMOBILIER شركة 

حات املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

توفيق عبد القادر الفيالت - 15250 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.175901

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2009 فبراير   13 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   ELLA IMMOBILIER

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي 14 زنقة توفيق عبد القادر 

البيضاء  الدار   15250  - الفيالت 

املغرب نتيجة ل : لم تتوصل لالهداف 

املرجوة.

و حدد مقر التصفية ب 14 زنقة 

توفيق عبد القادر الفيالت - 15200 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

املغرب  املغرب  الأيد)ة( 

 6 رقم  اوخزامى  تجزىة  وعنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   22500 ليأاسفا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2009 تحت رقم 330685.

314I

STE TRAFISCO

P.I.L INVEST
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 
او ديدة 273 ، 24000، او ديدة 

املغرب
P.I.L INVEST شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
آنفا الطابق رقم 09 الشقة رقم 91 
اقامة الربيع انفا الدارالبيضاء - 
20370 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 P.I.L  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
تقأيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرض إلى قطع ،
منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 96 شارع 
 91 رقم  الشقة   09 رقم  الطابق  آنفا 
 - الدارالبيضاء  انفا  الربيع  اقامة 

20370 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
س  م  اوحديقة  اقامة  عنوانه)ا( 
الأبع  عين   13 رقم   1 عمارة   4
الدارالبيضاء   20250 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
س  م  اوحديقة  اقامة  عنوانه)ا( 
الأبع  عين   13 رقم   1 عمارة   4
الدارالبيضاء   20250 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787068.

315I

بنبو خديجة

SRNAUTO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بنبو خديجة
261 املأعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
SRNAUTO شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

امقتلة طريق اوحأيمة - 35000 
تازة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4303
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تحويل  تم   2021 ماي   20 في  املؤرخ 
للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
اوحأيمة  طريق  امقتلة  »دوار  من 
»الحي  إلى  املغرب«  تازة   35000  -
 105107 رقم  التقليدي  الصناعي 
 69 رقم  االرضية  القطعة  على  املبني 

تازة - 35000 تازة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 312.

316I

االتقان للحأابات

RAA-HIM2020TRADE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحأابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب
RAA-HIM2020TRADE شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 
زنقة 08 رقم 108 سلوان الناضور - 

62702 الناضور املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   24
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
RAA-  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIM2020TRADE
إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الغذائية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سلوان   108 رقم   08 زنقة  الوفاق 
الناضور - 62702 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : ه وجي  ياسين  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ه وجي  ياسين  الأيد 
الناضور  تزطوطين  ازباير  اوالد  دوار 

62802 الناضور املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ه وجي  ياسين  الأيد 
الناضور  تزطوطين  ازباير  اوالد  دوار 

62802 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 02 يوليوز 

2021 تحت رقم 1974.
317I

BUCOGEST

VIGA TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUCOGEST
حي أموكاي شارع محمد 

اوخامس126 الدشيرة انزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب
VIGA TRANS شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الداخلة بلوك F2رقم 60 أكادير - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
48301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 VIGA  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع وحأاب الغير وطنيا ودوليا.
املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   -  

وحأاب الغير. 
 - االستيراد والتصدير

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - أكادير   60 F2رقم  بلوك  الداخلة 

80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
500 حصة   : اغاني  رشيد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : العزيز  عبد  كنانة  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  اغاني  رشيد  الأيد 
 15 رقم   60 عمارة  تافوكت  اقامة 
انزكان   86350 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
الأيد كنانة عبد العزيز عنوانه)ا( 
الدشيرة   07 الرقم  انزران  بئر  شارع 

انزكان 86350 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  اغاني  رشيد  الأيد 
 15 رقم   60 عمارة  تافوكت  اقامة 
انزكان   86350 انزكان  الدشيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 102155.
318I

Sté quick bridge

SH NEGOCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
SH NEGOCE شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بخوشة تجزئة فضيلة رقم 47 - 

35100 جرسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 أبريل   07 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الرامي  سفيان  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   900
900 حصة لفائدة الأيد )ة( محمد 

بومهراز بتاريخ 07 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 1107/2021.
319I

STE TRAFISCO

TAJZIATE'S
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 
او ديدة 273 ، 24000، او ديدة 

املغرب
TAJZIATE'S شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 الشقة 91 اقامة 
الربيع انفا الداربيضاء - 20730 

الداربيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAJZIATE’S
تقأيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرض إلى قطع ، وبيعها
 منعش عقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 96 شارع 
انفا الطابق 9 الشقة 91 اقامة الربيع 
انفا الداربيضاء - 20730 الداربيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
س  م  اوحديقة  اقمة  عنوانه)ا( 
الأبع  عين   13 رقم   1 عمارة   4
الداربيضاء   20250 الداربيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
حمودة  سالوي  رشيد  الأيد 
س  م  اوحديقة  اقمة  عنوانه)ا( 
الأبع  عين   13 رقم   1 عمارة   4
الداربيضاء   20250 الداربيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787067.
320I

Sté quick bridge

SH NEGOCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
SH NEGOCE شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بخوشة تجزئة فضيلة رقم 47 - 

35100 جرسيف املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تعيين  تم   2021 أبريل   07 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

بومهراز محمد كمأير وحيد.
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تبعا لقبول استقالة املأير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 29 يونيو 

2021 تحت رقم 1107/2021.
321I

afaqconseil

 LE MARRAKECH BUSINESS
CENTER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LE MARRAKECH BUSINESS
CENTER شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 257 الحي 
الصناعي سيدي غانم الطابق الثاني 

رقم 9 مراكش مراكش 40000 
مراكش مغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117055
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LE MARRAKECH BUSINESS

.CENTER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 257  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
الثاني رقم 9 مراكش مراكش 40000 

مراكش مغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقأم كالتالي : 

 : رضوان  محمد  الغزايل  الأيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
رضوان  محمد  الغزايل  الأيد 
 1 البديع  امرشيش  م  ح  عنوانه)ا( 
مراكش   40000  28 الشقة  ا  عمارة 

مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأعيد  محمد  الغزايل  الأيد 
 1 البديع  أمرشيش  م  ح  عنوانه)ا( 
 40000 مراكش   28 الشقة  أ  عمارة 

مراكش مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126090.
322I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 MIQCHADAT
ABDELKADER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

 MIQCHADAT ABDELKADER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 الأوق 
البلدي، خنيفرة - 54000 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3951
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   08
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIQCHADAT ABDELKADER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات اوحليب.
 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54000  - خنيفرة  البلدي،  الأوق 

خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد بوخري عبد القادر : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
القادر  عبد  بوخري  الأيد 
 02 رقم   02 خاصة  ايت  عنوانه)ا( 

حمرية 54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
القادر  عبد  بوخري  الأيد 
 02 رقم   02 خاصة  ايت  عنوانه)ا( 

حمرية 54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 يوليوز  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 287.
323I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE IKHWAN MELLALI
TRANSPORT

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE IKHWAN MELLALI
TRANSPORT شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار القطعة رقم 92 طريق سيدي 

معافة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IKHWAN MELLALI

.TRANSPORT

1/نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وحأاب الغير.

وطنيا  الطريق  عبر  النقل   /2

ودوليا.

3/جميع خدمات النقل : البضائع 

واالمتعة وغيرها .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي  طريق   92 رقم  القطعة  املنار 

معافة - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

حصة   750  : ماللي  مراد  الأيد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 250  : همأيس  رباب  الأيدة 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد مراد ماللي عنوانه)ا( ضهر 

وجدة   60000  1090 رقم  ملحلة 

املغرب.

عنوانه)ا(  همأيس  رباب  الأيد 

وجدة   60000 رقم712  ملحلة  ضهر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
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الأيد مراد ماللي عنوانه)ا( ضهر 
وجدة   60000  1090 رقم  ملحلة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2563.
324I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »STUDIO
 D'EVENEMENTS &

DESIGN« SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املأيرة 1, »س« رقم 
32 ، 40000، مراكش املغرب

 Sté »STUDIO D'EVENEMENTS
DESIGN« SARL & شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

1 املأيرة 1 س رقم 32 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
116999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 Sté  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 »STUDIO D’EVENEMENTS &

.DESIGN« SARL
مقاول   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتجارية  املعلوماتية  اوخدمات  في 

)التواصل في األحداث(
- مقاول في زخرفة الشقق وأي نوع 

من املباني..
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
 40000  -  32 رقم  س   1 املأيرة   1

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد رشيد مندري : 400 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   400  : بيبي  نعيم  الأيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيدة اسية مندري : 200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مندري  رشيد  الأيد 
تاركة   52 رقم  فيال  مرجانة  اقامة 

40000 مراكش املغرب.
الأيد نعيم بيبي عنوانه)ا( فرنأا 

20137 بورتو فيأيو فرنأا.
عنوانه)ا(  مندري  اسية  الأيدة 
 40000 تاركة   52 إقامة مرجانة رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مندري  رشيد  الأيد 
تاركة   52 رقم  فيال  مرجانة  اقامة 

40000 مراكش املغرب
الأيد نعيم بيبي عنوانه)ا( فرنأا 

20137 بورتو فيأيو فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126030.
325I

االتقان للحأابات

AIT CHKRA TRANSPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحأابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

AIT CHKRA TRANSPORT شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 
3 حي عاريض الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 AIT  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHKRA TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

نقل البضائع وحأاب الغير.

سكتور   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62000  - الناظور  عاريض  حي   3

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : شكرى  ايت  يوسف  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

شكرى  ايت  يوسف  الأيد 

 695 رقم   3 عريض  حي  عنوانه)ا( 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

شكرى  ايت  يوسف  الأيد 

 695 رقم   3 عريض  حي  عنوانه)ا( 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1318.

326I

fidulimar

 SAGHRO SERVICES ET
CONSTRUCTION

شركة حات املأؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 SAGHRO SERVICES ET

CONSTRUCTION شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاكر 
اكنيون - 45300 تنغير املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAGHRO SERVICES ET  :

.CONSTRUCTION
في  : مقاول  بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالشغال املختلفة
مقاول في عمليات الغرس واصالح 

الفضاءات اوخضراء
تاجر.

زاكر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اكنيون - 45300 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : زكري  الأيد محمد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد ابراهيم زكري : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 
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الأيد محمد زكري عنوانه)ا( زاكر 

اكنيون 45300 تنغير املغرب.

عنوانه)ا(  زكري  ابراهيم  الأيد 
زاكر اكنيون 45300 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد محمد زكري عنوانه)ا( زاكر 

اكنيون 45300 تنغير املغرب

عنوانه)ا(  زكري  ابراهيم  الأيد 
زاكر اكنيون 45300 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

327I

FESCONE

 LES GRANDS MOULINS

ZINE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FESCONE

 RUE NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

 LES GRANDS MOULINS ZINE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

بئر أنزا ران وزنقة القائد األشطر 

عمارة أ الطابق األول رقم 2 املعا 
ريف - 20100 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.193231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تحويل  تم   2009 يناير   14 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»زاوية شارع بئر أنزا ران وزنقة القائد 

 2 أ الطابق األول رقم  األشطر عمارة 

البيضاء  الدار   20100  - ريف  املعا 

لكواسيم طريق  دوار   :  « إلى  املغرب« 

بوسكورة  القروية  او ماعة  بوسكورة 

- 20300 الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2009 تحت رقم 326912.
328I

fiducaire service ouidan

GHADIR AL KHAYR
شركة حات املأؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

fiducaire service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
GHADIR AL KHAYR شركة حات 

املأؤولية املحدودة
 AV وعنوان مقرها االجتماعي
 MOHAMED V RUE 1 N° 9

MARTIL - 93000 تطوان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.18863

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي : 
- EXPLOITATION DES MINES

 VENTE ET ACHAT DE
.-MINERALS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   07 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2537.
329I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE IMALAH
CONSTRUCTION

شركة حات املأؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE IMALAH CONSTRUCTION
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 18 طريق 
العونية وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.18653

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   26 في  املؤرخ 

 STE IMALAH CONSTRUCTION

شركة حات املأؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

العونية  طريق   18 اإلجتماعي  مقرها 

60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

لعدم تحقيق الهدف التجاري.

و عين : 

لشهب  الناصر  عبد  الأيد)ة( 

وجدة  العونية  طريق   18 وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 18 وفي   2021 مارس   26 بتاريخ 

طريق العونية وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   04 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2072.

330I

االتقان للحأابات

 INSTITUTION ARMADH
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

االتقان للحأابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

 INSTITUTION ARMADH

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
حات املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي خلف 
طريق ازغنغان - 62020 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18323

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   10 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
 INSTITUTION ARMADH
مبلغ   D’ENSEIGNEMENT PRIVE
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
طريق  خلف  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  الناظور   62020  - ازغنغان 

نتيجة ل : - مشاكل متنوعة.
خلف  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الناظور   62020  - ازغنغان  طريق 

املغرب. 
و عين : 

لقديم  الدين  نور  الأيد)ة( 
 19 وعنوانه)ا( حي اوالد ميمون زنقة 
الناظور   62020 الناظور   14 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1469.
331I

بنبو خديجة

SRNAUTO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

بنبو خديجة
261 املأعودية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
SRNAUTO شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي التقليدي رقم105107 
املبني على القطعة االرضية رقم 69 - 

35000 تازة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4303

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
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لكدش  عائشة  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
رضوان  )ة(  الأيد  لفائدة  حصة 

نجراوي بتاريخ 20 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   08 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 312.
332I

االتقان للحأابات

ONE MOVE PRIVE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االتقان للحأابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب
ONE MOVE PRIVE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 142 

شارع مراكش الطابق الثاني رقم 5 
الناضور - 62000 الناضور املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22503
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ONE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOVE PRIVE
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للطالب  واملأاعدة  املشورة  خدمات 

املغاربة ملتابعة دراستهم في اوخارج.
 142  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 رقم  الثاني  الطابق  مراكش  شارع 
الناضور - 62000 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد أشرف املاحي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 PENG SIHUA : 500 الأيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  املاحي  أشرف  الأيد 
 23 رقم   74 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

الناضور 62010 الناضور املغرب.
الأيدة PENG SIHUA عنوانه)ا( 
 510000 الصين  غوانغدونغ 

غوانغدونغ الصين.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  املاحي  أشرف  الأيد 
 23 رقم   74 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

الناضور 62010 الناضور املغرب
الأيدة PENG SIHUA عنوانه)ا( 
 510000 الصين  غوانغدونغ 

غوانغدونغ الصين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 2129.
333I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AVE BOX
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
AVE BOX شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الرحمان اليوسفي، إقامة 
املصطفى، الطابق الأابع، شقة 

17، مكتب رقم 2، - 90020 بطنجة. 
املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
118533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 AVE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOX
غرض الشركة بإيجاز : - التواصل 

والنشر االلكتروني .
املعلوماتية  االستشارة   -

والتكنولوجية.
- خدمات األعمال.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
الرحمان اليوسفي، إقامة املصطفى، 
الطابق الأابع، شقة 17، مكتب رقم 

2، - 90020 بطنجة. املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 400  : العماري  الياس  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 Jean-Vincent Thomas الأيد 
 Sébastien Florian PLACÉ : 500

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : العماري  املحأن  عبد  الأيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
العماري  الياس  الأيد 
بئر  هاني،  آيت  زنقة   ،6 عنوانه)ا( 
الرباط   10170 قاسم،الأوي�شي، 

املغرب.
 Jean-Vincent Thomas الأيد 
 Sébastien Florian PLACÉ
 N°10, Passage De عنوانه)ا( 
 La Main D’Or 75011 PARIS

.FRANCE
العماري  املحأن  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( 164،اقامة نهلى، الطابق 3 
،رقم 9 ، شارع انجلترا 90010 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
العماري  املحأن  عبد  الأيد 
عنوانه)ا( 164،اقامة نهلى، الطابق 3 
،رقم 9 ، شارع انجلترا 90010 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

الس ل  من   6651 رقم  تحت   2021

الترتيبي.

334I

accounting services sarl

ARGOVIA REAL ESTATE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

ARGOVIA REAL ESTATE شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع ولي 

العهد رقم 9 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARGOVIA REAL ESTATE

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيتم  أو  املبنية  العقارات  جميع 

او زئي  أو  الكلي  وتأجيرها   ، بناؤها 

عمليات  وجميع   ، بيعها  إعادة  أو 

اإلنعاش العقاري.

شارع   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طنجة   90000  -  9 رقم  العهد  ولي 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : خرزين  محمد  الأيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  خرزين  محمد  الأيد 
 90000  9 رقم   8 زنقة  اوحداد  حي 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  خرزين  محمد  الأيد 
 90000  9 رقم   8 زنقة  اوحداد  حي 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244605.
335I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SKIN SHIELD
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
اوحرية شارع فلأطين ، 30000، 

فاس املغرب
SKIN SHIELD شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
بلوك 3 تجزئة النأيم بنأودة فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 SKIN  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHIELD

غرض الشركة بإيجاز : انتاج وبيع 
مواد التجميل .

 39 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 تجزئة النأيم بنأودة فاس  بلوك 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيدة سلوى بغدود : 110 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيدة سهيلة بغدود : 90 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  بغدود  سلوى  الأيدة 
زازا  حي  الصفصاف  زنقة   349 رقم 
 30000 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بغدود  سهيلة  الأيدة 
زازا  حي  الصفصاف  زنقة   349 رقم 
 30000 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  بغدود  سلوى  الأيدة 
زازا  حي  الصفصاف  زنقة   349 رقم 
 30000 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2806.

336I

الشركة املغربية للخدمات االجتماعية

H 2 MN TRANSPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 
االجتماعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

H 2 MN TRANSPORT شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

هيتم شارع الأالم زنقة إفني الطابق 

4 اقامة 15 طنجة . - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   24

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 H 2  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MN TRANSPORT

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

هيتم شارع الأالم زنقة إفني الطابق 

4 اقامة 15 طنجة . - 90000 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

100 حصة   : التهامي  نبيل  الأيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

بقيمة   100  : التهامي  نبيل  الأيد 

1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  التهامي  نبيل  الأيد 

هيتم  إقامة  إفني  زنفة  الأالم  شارع 
طنجة   90000  15 رقم   4 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  التهامي  نبيل  الأيد 
هيتم  إقامة  إفني  زنفة  الأالم  شارع 
طنجة   90000  15 رقم   4 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244621.

337I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

LAA MAROC
شركة حات املأؤولية املحدودة

تغيير تأمية الشركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc
LAA MAROC شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مركز 

األعمال E بزنيس قطعة 43 الطابق 
األول املنطقة اوحرة طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير تأمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
58377

 بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تغيير  تم   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 
 »LAA MAROC« تأمية الشركة من

. »LAA OGS« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6139.

338I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE MENZAR IMPORT
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد اوخامس 
الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب
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 STE MENZAR IMPORT SARL

AU شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي اقامة 

اسماعيلية عمارة 27 الشقة 1 حي 

موالي يوسف - 35000 تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4853

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تغيير  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

 DISTRIBUTION« نشاط الشركة من

إلى   «  DE MARCHADISES

 MARCHAND EN DEMIS GROS«

.»D ALIMENTATION GENERALE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 409.

339I

BELGAZI ALI

DINORDIS
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

DINORDIS شركة حات املأؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي فأطق 

تجزيءة نارجيس قطعة 106 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.88107

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

DINORDIS مبلغ رأسمالها 100.000 

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

فأطق تجزيءة نارجيس قطعة 106 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

ع ز املالي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فأطق تجزيءة نارجيس قطعة 106 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( مهدي اغمير وعنوانه)ا( 
الأادس  محمد  شارع   46 طنجة 
)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : طنجة 46 شارع 

محمد الأادس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244573.

340I

HBLAWFIRM

 CDG INVEST
INFRASTRUCTURES

شركة املأاهمة
رفع رأسمال الشركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
 CDG INVEST

INFRASTRUCTURES شركة 
املأاهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محج 
الرياض سنتر ، عمارة بيزنس 7، 
الطابق الثالث ، حي الرياض - 

10100 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.146259

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   6.697.500«
»3.000.000 درهم« إلى »9.697.500 
حصص  تقديم   : طريق  عن  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 116259.
341I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 CLINIQUE PEDIATRIQUE
AJIAL

إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 CLINIQUE PEDIATRIQUE AJIAL
»شركة حات املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : 347, 
شارع بانوراميك - الدار البيضاء 
347, شارع بانوراميك - الدار 
البيضاء 20620 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.507457

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 فبراير 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: تحويل شركة املدنية إلى شركة حات 
ألحكام  وفقا  املحدودة  املأؤولية 
واملادة   5-96 القانون  من   2 املادة 
املتعلق   131-13 القانون  من   60-3
بممارسة الطب مع االحتفاظ بنفس 
الشركة  غرض  نفس  الشركة،  اسم 
مع  اإلجتماعي  املقر  عنوان  ونفس 
تم  التي  اإللزامية  التغييرات  مراعاة 
القانون  أحكام  بموجب  إجراؤها 

.131-13
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
لفترة  املأيرين  نفس  تثبيت   : مايلي 
الدين  بدر  الأيد   : محددة  غير 
سباعي  هشام  الأيد   ، احمامو�شي 
الأيد   ، يأري  بوشعيب  الأيد   ،
عمر  والأيد  النجمي  الدين  سيف 

او امعي..

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

او ديد  األسا�شي  النظام  اعتماد   :

املأؤولية  حات  )شركة  للشركة 

املحدودة(.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 0 : الذي ينص على مايلي : 

اليوجد أي تعديل في النظام االسا�شي 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 783229.

342I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE K.Y NEGOCE SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد اوخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 STE K.Y NEGOCE SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الأفلي دوار الشقة جماعة باب 

مرزوقة تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.K.Y NEGOCE SARL AU
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 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS/
 ENTREPRENEUR DE

.NETTOYAGE /JARDINAGE
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باب  جماعة  الشقة  دوار  الأفلي 

مرزوقة تازة - 35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد يدوب خالد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 72 عنوانه)ا(  خالد  يدوب  الأيد 
 35000 تازة  اوخامس  محمد  شارع 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 72 عنوانه)ا(  خالد  يدوب  الأيد 
 35000 تازة  اوخامس  محمد  شارع 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 414.
343I

PALACE CONSEILS

DELIVERY 4 YOU
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PALACE CONSEILS
 APP 20 ETG 5 IMM 90
 MASSIRA 1 C ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DELIVERY 4 YOU شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 484 
مكتب رقم 14 مكرر - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

115853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   25

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DELIVERY 4 YOU

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوصيل.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 484 رقم  غانم  سيدي  الصناعي 

 40000  - مكرر   14 رقم  مكتب 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 100  : الفورات  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : الأفياني  حاتم  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الفورات  محمد  الأيد 

13 شارع  عمارة اوكايمدن ب 3 شقة 

املقاومة 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الأفياني  حاتم  الأيد 
 20000  2 رقم   6 زنقة  طرابلس  حي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الفورات  محمد  الأيد 

13 شارع  عمارة اوكايمدن ب 3 شقة 

املقاومة 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  الأفياني  حاتم  الأيد 
 20000  2 رقم   6 زنقة  طرابلس  حي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   10 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 184910.

344I

مكتب توثيق

BELDI COUNTRY CLUB
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب توثيق
اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 
شارع محمد اوخامس وزنقة محمد 
البقال جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
BELDI COUNTRY CLUB شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي باب أيالن، 
درب امل اط رقم 24 رقم 24 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

18609
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2004 شتنبر   13
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BELDI : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.COUNTRY CLUB
البيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  إصالح  البناء،  الشراء، 

العقارات
خلق، استغالل مطاعم
نشاط ممون حفالت.

باب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 24 رقم   24 رقم  امل اط  درب  أيالن، 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 : الطيب  موالي  التلمودي  الأيد 
200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 STE HOTEL GOLF الشركة 
بقيمة  حصة   D’ETIOLLES : 800

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الطيب  موالي  التلمودي  الأيد 
عنوانه)ا( 81 درب الشنطوف، رياض 

العروس 40000 مراكش املغرب.
 STE HOTEL DU GOLF الشركة
D’ETIOLLES عنوانه)ا( 244 زنقة دو 

ريفولي 75001 باريس فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الطيب  موالي  التلمودي  الأيد 
عنوانه)ا( 81 درب الشنطوف، رياض 

العروس 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2004 تحت رقم 22200.
345I

مكتب توثيق

BELDI COUNTRY CLUB
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب توثيق
اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 
شارع محمد اوخامس وزنقة محمد 
البقال جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
BELDI COUNTRY CLUB شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي باب 

أيالن، درب مجاط رقم 24 - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.18609

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2007 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
 JEAN )ة(  الأيد  تفويت 
 DOMINIQUE LEYMARIE 400
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
 JEAN )ة(  الأيد  لفائدة  حصة 
بتاريخ   DOMINIQUE LEYMARIE

12 فبراير 2007.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2007 تحت رقم 1315.
346I
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مكتب توثيق

BELDI COUNTRY CLUB
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب توثيق
اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 
شارع محمد اوخامس وزنقة محمد 
البقال جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
BELDI COUNTRY CLUB شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي باب أيالن، 
درب مجاط رقم 24 باب أيالن، 

درب مجاط رقم 24 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18609
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2009 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
 Géraldine )ة(  الأيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   LEYMARIE 200
من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 
بتاريخ   Géraldine LEYMARIE )ة( 

21 فبراير 2009.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
مارس   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2009 تحت رقم 1075.
347I

INSY Consulting

RED ROCK IMMO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INSY Consulting
 GH 14, IMM 7 APPT 6,

 PREMIER ETAGE ، 28813،
Mohammedia املغرب

RED ROCK IMMO شركة حات 
املأؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT

 YAFLMANE FIDA N°341 2EME
 ETAGE - 20000 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
509035

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 RED  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCK IMMO
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو : 
املباني  و ميع  انشائية  اعمال   -
واالعمال  االستخدامات  وجميع 

املتنوعة
- الترويج العقاري

وإدارة  وتأجير  وبيع  شراء   -
العقارات ، ونشاط تاجر العقارات ، 

وتجديد املباني ، ونشاط املطور.
العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء 

املحتمل أن تعزز تنميتها..
 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 LAAYOUNE ANGLE RUE AIT
 YAFLMANE FIDA N°341 2EME
 ETAGE - 20000 CASABLANCA

.MAROC
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
25 حصة   : مؤدين  الياس  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 25  : شقوف  املصطفى  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 25  : الأفياني  حأن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
25 حصة   : بودحاس  ادم  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  مؤدين  الياس  الأيد 
 RHAY EL MALAAB RIBAT EL

.KHEI 31000 SEFROU MAROC
شقوف  املصطفى  الأيد 
 HAY TAKADDOUM عنوانه)ا( 
 N 92 51100 AIN TAOUJDATE

.MAROC
الأفياني  حأن  الأيد 
 AL JINAN 1 VILLA B2 عنوانه)ا( 
 ANDALOUS 36122 AIN CHKEF

.MOULAY YACOUB MAROC
عنوانه)ا(  بودحاس  ادم  الأيد 
 RUE 06 NR 09 HAY EL ATLAS

.54000 KHNIFRA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  مؤدين  الياس  الأيد 
 RHAY EL MALAAB RIBAT EL

KHEI 31000 SEFROU MAROC
شقوف  املصطفى  الأيد 
 HAY TAKADDOUM عنوانه)ا( 
 N 92 51100 AIN TAOUJDATE

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 509035.
348I

إئتمانية BKM لإلرشادات

 EQUIPEMENT EL
MOUTAOUKIL

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
 EQUIPEMENT EL

MOUTAOUKIL شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 134 
تجزئة الوفاء - 45800 تنغير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5249

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 EQUIPEMENT الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ   EL MOUTAOUKIL

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

 - الوفاء  تجزئة   134 رقم  اإلجتماعي 

45800 تنغير املغرب نتيجة ل : مرض 

عضال الشريك واملأير الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب رقم 134 

تجزئة الوفاء - 45800 تنغير املغرب. 

و عين : 

املتوكل  محمد  الأيد)ة( 
الوفاء  تجزئة   134 رقم  وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  تنغير   45800

للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 954/2021.

349I

HM ADVISORS

 EQUIPEMENT PISCINE
HOUBAD

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HM ADVISORS

 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 EQUIPEMENT PISCINE

HOUBAD شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس الألطان الطابق 1 الشقة 

3 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510441
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EQUIPEMENT PISCINE  :

.HOUBAD
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو ، بشكل مباشر أو غير 
مباشر ، في املغرب وفي جميع البلدان 
أطراف  عن  نيابة  أو  لنفأها  ، سواء 
ثالثة ، العمليات التالية املعلنة وغير 

املقيدة : 
الأباحة  بناء وتركيب حمامات   -

واآلبار.
- معاو ة املياه.
- تدفئة مركزية

- الأباكة الصحية.
- الكهرباء الصناعية.

- مواد كيميائية.
- األجهزة الهيدروليكية.

- وضع بالطات ورخام تازا ستون.
- صيانة حمامات الأباحة.

- األلواح الشمأية.
- ريا ؛

- كهرباء املباني.
- نجارة األملنيوم.

- إصالح امللف الكهربائي.
- اوحدادة.

- مواد الصيانة.
- املنقي.
- ساونا
- نافورة

- إصالح سخانات املياه.
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
واملالية  والعقارية  واملنقولة  التجارية 
، املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أو   ، أعاله  املذكورة  باألشياء 
تعزز تحقيقها وتطويرها  أن  املحتمل 
، وكذلك أي مشاركة مباشرة أو غير 
مباشرة ، بأي شكل من األشكال ، في 
الشركات التي تأعى أهداف متشابهة 
أو حات صلة ، من املحتمل أن تعزز ، 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، الهدف 
الذي تأعى إليه الشركة أو امتدادها 

أو تطويرها.
عنوان املقر االجتماعي : 26 شارع 
 3 الشقة   1 الطابق  الألطان  مرس 
الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيدة هباد حنان : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  حنان  هباد  الأيدة 
سيدي   97 رقم  االدارسة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  حنان  هباد  الأيدة 
سيدي   97 رقم  االدارسة  تجزئة 
البيضاء  الدار   20000 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786484.
350I

SOBEGEST

STE BLDY INVESTMENT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE BLDY INVESTMENT شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ابواب 

مراكش GH10OR 13OR-7 شقة 
رقم 14 الطابق 3 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLDY INVESTMENT

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء عبر االنترنت

- االستيراد والتصدبر

والغير  الغدائية  املواد  بيع   -

غدائية.

ابواب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة   GH10OR 13OR-7 مراكش 
مراكش   40000  -  3 الطابق   14 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 200 الأيد محمد هاشم سدرة : 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

سدرة  هاشم  محمد  الأيد 

 426 رقم  فيال   2 الزهور  عنوانه)ا( 

مراكش   40000 او نوبي  النخيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

سدرة  هاشم  محمد  الأيد 

 426 رقم  فيال   2 الزهور  عنوانه)ا( 

مراكش   40000 او نوبي  النخيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 186074.

351I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LES DOMAINES

OUMADLESSE

شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 LES DOMAINES OUMADLESSE

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.77217

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

حنيش  محمد  )ة(  الأيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   17.000

الأيد  لفائدة  حصة   20.000 أصل 

 AZRAR HOLDING شركة  )ة( 

)ش.م.م.ش.و( بتاريخ 28 ماي 2021.

حنيش  محمد  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   20.000

زكرياء حنيش بتاريخ 28 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 
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LAMAF SARL

VITALORIENT SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC

VITALORIENT SARL AU شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
 LT 10 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MIRI RT TAIRET OUJDA - 60000
.OUJDA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.30663

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»1.390.000 درهم« أي من »10.000 
درهم«   1.400.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار واملأتحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2568.

353I

امغار عبد الغافور

AMANROSE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
AMANROSE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

او يش امللكي بناية ام القرى رقم 7 
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
29979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMANROSE
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم ومخبزة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 رقم  القرى  ام  بناية  امللكي  او يش 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 60  : الأيد ميمون العربي محمد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

40 حصة   : القباج  ياسين  الأيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 60  : الأيد ميمون العربي محمد 
بقيمة 1.000 درهم.

بقيمة   40  : القباج  ياسين  الأيد 
1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

محمد  العربي  ميمون  الأيد 
تطوان   93000 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.
عنوانه)ا(  القباج  ياسين  الأيد 
املحيط   02 شقة  باندونغ  زنقة   24

الرباط 10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  القباج  ياسين  الأيد 
املحيط   02 شقة  باندونغ  زنقة   24

الرباط 10100 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2770.

354I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كاال اريس اكواكيلتيغ
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
كاال اريس اكواكيلتيغ »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : 118 زنقة 
صالح الدين االيوبي اوحأيمة - 

32000 اوحأيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.2507

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
مايلي : تفويت اوحصص : بيع الأيد 
هللا  عبد  والأيد  شعيب  ولد  طارق 
ع رود  وئام  والأيدة  شعيب  ولد 
بنعلي  الضحى  شمس  والأيدة 
سكينة  الأيدة  لفائدة  حصة   900

بوخريص
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي : 
استقالة الأيد طارق ولد شعيب من 
منصب مأير شركة وتعيين الأيدة 

سكينة بوخريص مأيرة للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
: الأيدة سكينة  : تقأيم اوحصص 
 100 بقيمة  حصة   900 بوخريص 
درهم للحصة والأيد محمد بوردود 
100 درهم للحصة  بقيمة  50 حصة 
حصة   50 اليوسفي  محمد  والأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة
بند رقم 15 : الذي ينص على مايلي 
بوخريص  سكينة  الأيدة  تعيين   :

مأيرة للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  باوحأيمة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 353.
355I

mtihri consulting sarl au

MIFIS AUTO SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KARAMA GESTION

رقم 267 تجزئة التنمية وسالن 

 MEKNES ،50000 ، مكناس

maroc

MIFIS AUTO SARL AU شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 

شارع 10 حي الوحدة 3 مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 MIFIS : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. AUTO SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTRETIEN ET RÉPARATION

 DES VÉHICULES AUTOMOBILES

 ET MARCHAND DES PIÈCE DE

. RECHANGE

 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مكناس   3 الوحدة  حي   10 شارع 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
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 : الرزاق  عبد  العمرني  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الرزاق  عبد  العمرني  الأيد 
عنوانه)ا( رقم 6 شارع 10 حي الوحدة 

3 مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الرزاق  عبد  العمرني  الأيد 
عنوانه)ا( رقم 6 شارع 10 حي الوحدة 

3 مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3493.
356I

conseils sarl

ELITE RELOOKING CENTER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
 ELITE RELOOKING CENTER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االردن اقامة بنيس E املحل رقم 1 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.92045
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2020 دجنبر   21 في  املؤرخ 
محدودة  مأؤولية  حات  شركة  حل 
 ELITE الوحيد  الشريك  حات 
مبلغ   RELOOKING CENTER
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اقامة  االردن  اإلجتماعي شارع  مقرها 
بنيس E املحل رقم 1 - 90000 طنجة 
املغرب نتيجة ل : لعدم البلوغ للهدف 

الذي انشئت من اجله.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  1 املحل رقم   E بنيس  اقامة  االردن 

90000 طنجة املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( امال بنشركي وعنوانه)ا( 
سعادة  اقامة  اجروم  ابن  زنقة   23
طنجة   90000  51 رقم   2 الطابق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 238777.
357I

AAMAR CONSULTING

 CENTRE DE GESTION DES
ENTREPRISES

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC

 CENTRE DE GESTION DES
ENTREPRISES شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 
زنقة اكفول حي خط الرملة العيون 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

36919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   03
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE GESTION DES

.ENTREPRISES
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استشارات في ميدان تأيير املقاوالت.
التشغيل وتدبير املوارد البشرية

التدقيق في مياديين متعددة
خدمات متعددة.

 18 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون  الرملة  حي خط  اكفول  زنقة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد نجمي فريد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 44 عنوانه)ا(  فريد  نجمي  الأيد 
 2 نأيم  املكي  بن  محمد  بطلي  شارع 
البيضاء  الدار   20000  20 ب  شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 44 عنوانه)ا(  فريد  نجمي  الأيد 
 2 نأيم  املكي  بن  محمد  بطلي  شارع 
البيضاء  الدار   20000  20 ب  شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   07 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1745/2021.
358I

conseils sarl

GALA PLAZA
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
GALA PLAZA شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

شهباء 1 شارع يوسف ابن تاشفين 

الطابق الرابع رقم 14 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.54143

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2020 نونبر   09 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   GALA PLAZA

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

شارع   1 شهباء  اقامة  اإلجتماعي 

الرابع  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 
املغرب  طنجة   90000  -  14 رقم 

البلوغ للهدف الذي  : لعدم  نتيجة ل 

انشئت من اجله .

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع   1 شهباء 

 90000  -  14 رقم  الرابع  الطابق 

طنجة املغرب. 

و عين : 

الأيد)ة( احمد الوالي وعنوانه)ا( 

تركيأت  الثاني  اوحأن  شارع   9

كمصفي  املغرب  اوحأيمة   90000

)ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 237993.

359I

RIM FINANCIAL

ASSANI3 الصانع
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

الصانع ASSANI3 »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها االجتماعي : 10 زنقة 
اوحرية الطابق 3 شقة 6 - 20112 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.368765

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير   :
اوحرية  زنقة   10 الأابق  العنوان 
اوحالى  العنوان  الى   6 3 شقة  الطابق 
شارع االمام ليث بنو سعد محل رقم 

68 حي القدس سيدي البرنو�شي 
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
االسا�شي  القانون  وتحيين  تعديل   :

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: املقر االجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787279.

360I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

GHELALA TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

GHELALA TRANS شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين دالية 
الصغيرة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.105225

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   GHELALA TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 - الصغيرة  دالية  عين  اإلجتماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

تدهور النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب عين دالية 

الصغيرة - 90000 طنجة املغرب.. 
و عين : 

بوسرارف  محمد  الأيد)ة( 
 11 د  زنقة  لوطا  وعنوانه)ا( حي راس 
املغرب  الفنيدق   93102  20 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 5905.
361I

FIDUBAC SARL

OLA FOOD IMP
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
OLA FOOD IMP شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وزيس رقم 
49 مركز بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18053
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 يوليوز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
انصار  بني  مركز   49 رقم  »وزيس 
املغرب«  الناظور   62000  - الناظور 
إلى »شارع حا�شي بركان حي الصناعي 

 - الناظور  سلوان  شعيب  اوالد 
62000 الناظور املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 08 يوليوز 

2021 تحت رقم 2125.

362I

STE ELABBASSI KHADAMT SARL

شركة العبا�شي خدمات
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE ELABBASSI KHADAMT
SARL

اوالدازمام سوق الأبت اوالد النمة 
الفقيه بن صاوح ، 23575، الفقيه 

بن صاوح املغرب
شركة العبا�شي خدمات شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالدازمام 
سوق الأبت اوالد النمة الفقيه بن 
صاوح - 23575 الفقيه بن صاوح 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4759
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
: شركة  بمختصر تأميتها  اإلقتضاء 

العبا�شي خدمات.
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال ، تأهيالت ، تجارة.
عنوان املقر االجتماعي : اوالدازمام 
بن  الفقيه  النمة  اوالد  الأبت  سوق 
صاوح  بن  الفقيه   23575  - صاوح 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

العبا�شي عنوانه)ا(  الأيد عصام 

النمة  اوالد  الأبت  سوق  اوالدازمام 

بن  الفقيه   23575 بن صاوح  الفقيه 

صاوح املغرب.

عنوانه)ا(  العبا�شي  رشيد  الأيد 

النمة  اوالد  الأبت  سوق  اوالدازمام 

بن  الفقيه   23575 بن صاوح  الفقيه 

صاوح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

العبا�شي عنوانه)ا(  الأيد عصام 

النمة  اوالد  الأبت  سوق  اوالدازمام 

بن  الفقيه   23575 بن صاوح  الفقيه 

صاوح املغرب

عنوانه)ا(  العبا�شي  رشيد  الأيد 

النمة  اوالد  الأبت  سوق  اوالدازمام 

بن  الفقيه   23575 بن صاوح  الفقيه 

صاوح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صاوح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

28 يونيو 2021 تحت رقم 187.

363I

اوحأين فاضيل

TOJJAR ALKHIR
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

اوحأين فاضيل

مكتب رقم 15، امل مع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

TOJJAR ALKHIR شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

15، امل مع املنهي ،تجزئة 2 شارع 

عالل الفا�شي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.104719
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بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   12 في  املؤرخ 
للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
املنهي  امل مع   ،15 رقم  »مكتب  من 
،تجزئة 2 شارع عالل الفا�شي، إقامة 
40000 مراكش   - حرف ب، مراكش 
املغرب« إلى »الطابق الأفلي رقم 13 
،املنطقة الصناعية املأار،مراكش - 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126160.
364I

Consultinvest 

TIFALNIT
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

Consultinvest
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، 20050، الدار البيظاء املغرب
TIFALNIT شركة حات املأؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
علي عبد الرزاق - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.195.281

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   TIFALNIT
 16 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة علي عبد الرزاق - 20050 الدار 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

مزاولة أي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب 16 زنقة 
الدار   20050  - الرزاق  عبد  علي 

البيضاء املغرب. 
و عين : 

الفا�شي  املنعم  عبد  الأيد)ة( 
احمد  زنقة   07 وعنوانه)ا(  الفهري 
مونيتي  اقامة  ب  عمارة  الشر�شي 
املغرب  البيضاء  الدار   20050

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785105.

365I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LES JEUNES MACONS
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

LES JEUNES MACONS »شركة 

حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : إقامة 64 

متجر رقم 5ب القطعة 492 تجز\ئة 

طارق 1 - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.49575

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

ينص على  الذي   : األول  رقم  قرار 

الأيد معاد املوسولي  : تفويت  مايلي 

بالشركة  أسهمه  من  حصة   6750

لفائدة الأيدة جيهان املوسولي

قرار رقم التاني : الذي ينص على 

كابيتال  أو يا  شركة  تفويت   : مايلي 

بالشركة  أسهمها  من  واحدة  حصة 

لفائدة ربيع بكاز 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

على  ينص  الذي   : األول  رقم  بند 

الأيد معاد املوسولي  : تفويت  مايلي 

بالشركة  أسهمه  من  حصة   6750

لفائدة الأيدة جيهان املوسولي.

على  ينص  الذي   : الثاني  رقم  بند 

كابيتال  أو يا  شركة  تفويت   : مايلي 

بالشركة  أسهمها  من  واحدة  حصة 

لفائدة ربيع بكاز 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3523/21.

366I

Arithmetic Compta 

) GAF CLEAN ( كاف كلين
إعالن متعدد القرارات

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان( املكتب رقم 4 ، 14000، 

القنيطرة املغرب

كاف كلين ) GAF CLEAN ( »شركة 

حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : ملتقى 

شارع مصطفى الرافعي وشارع 

طنجة إقامة بالزور 14 مكتب رقم 

07 القنيطرة. - 14000 القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.56637

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: تحويل املقر االجتماعي لشركة

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: تحيين النظام االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي : 

التعديل النأبي للمادة 4 من النظام 

االسا�شي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85970.

367I

Consultinvest 

ALMALUS IMMOBILIER
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

Consultinvest

265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 ، 20050، الدار البيضاء املغرب

ALMALUS IMMOBILIER شركة 

حات املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

علي عبد الرزاق - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.226.553

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

مبلغ   ALMALUS IMMOBILIER

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

عبد  علي  زنقة   16 اإلجتماعي  مقرها 

البيضاء  الدار   20050  - الرزاق 

أي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط.

و حدد مقر التصفية ب 16 زنقة 

الدار   20050  - الرزاق  عبد  علي 

البيضاء املغرب. 

و عين : 

الفا�شي  املنعم  عبد  الأيد)ة( 

احمد  زنقة   07 وعنوانه)ا(  الفهري 

مونيتي  اقامة  ب  عمارة  الشر�شي 

املغرب  البيضاء  الدار   20050

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 785106.

368I
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 MED C. IMMOBILIARIA
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 MED C. IMMOBILIARIA SARL
AU شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
كاستيار, مكتب الفرابي الطابق 
الثاني مكتب رقم 33 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

115563
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   25
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 MED  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. C. IMMOBILIARIA SARL AU
تهدف   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

هده الشركة أساسا إلى 
تجارة العقارات

اقتناء أو تشييد أو تأجير أو إدارة 
وفي  املغرب  في  املباني  جميع  بيع  أو 

اوخارج 
عن  والتشغيل  واإلدارة  امللكية 
و ميع  حلك  غير  أو  اإليجار  طريق 
 ، ال  أم  مبنية  كانت  سواء   ، املباني 
طريق  عن  مالكها  تصبح  قد  والتي 
أو  التبادل  أو  البناء  أو  االستحواح 

املأاهمة أو غير حلك.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 
التجارية, املالية, الصناعية والعقارية 
باملواضيع  التي تتعلق بصفة مباشرة 
املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 
له أو يمكنه املأاهمة في النمو تحت 
أي نوع وحأاب الشركة اوخاصة. .

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الفرابي  مكتب  كاستيار, 
الثاني مكتب رقم 33 - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 100  : شقرون  محمد  الأيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  شقرون  محمد  الأيد 
طريبولي  شارع  رشيد,  موالي  تجزئة 

رقم 20 93100 الفنيدق املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  شقرون  محمد  الأيد 
طريبولي  شارع  رشيد,  موالي  تجزئة 

رقم 20 93100 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 241563.
369I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

FINOUR TRACKS
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

FINOUR TRACKS شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزناكية شا رع 16 رقم 125 ا بني 

مكادة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

. 42831

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2018 29 دجنبر  في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   FINOUR TRACKS

مقرها  وعنوان  درهم   20.000

 16 رع  الزناكية شا  تجزئة  اإلجتماعي 
رقم 125 ا بني مكادة - 90000 طنجة 

النشاط  تدهور   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بني  ا   125 رقم   16 رع  شا  الزناكية 

مكادة - 90000 طنجة املغرب.. 

و عين : 

الفاللي  الدين  نور  الأيد)ة( 

زنقة  الزناكية  تجزئة  وعنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   90000  16 رقم   125

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6151.

370I

سل سوليأيون

طريس اكبورتاك
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليأيون

تجزئة البأاتين شارع البلح رقم 189 

، 90000، طنجة املغرب

طريس اكبورتاك شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البأاتين شارع البلح رقم 189 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

اإلقتضاء بمختصر تأميتها : طريس 

اكبورتاك.

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البأاتين شارع البلح رقم 189 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الطريس  عثمان  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الطريس  عثمان  الأيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد عثمان الطريس عنوانه)ا( 

طنجة   90000 االخطل  زنقة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد عثمان الطريس عنوانه)ا( 

3 زنقة االخطل 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244604.

371I
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أفاك أوديت

NORDPLUS SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت رقم 12 ، 90000، 

طنجة املغرب

NORDPLUS SARL شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ساحة 

الكويت الطابق الثاني رقم 12 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORDPLUS SARL

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جملة وتجزئة للمعدات الكهربائية

املعدات  وتصدير  استيراد   -

الكهربائية وكافة املنتجات األخرى

- تأويق وتوزيع أي منتج آخر

التأسيس  أو  البيع  أو  الشراء   -

االستيراد  أو  اإلنتاج  أو  التفويض  أو 

أو التصدير أو التمثيل أو التأجير أو 

الشحن أو التجارة بشكل عام و ميع 

واألشياء  واملنتجات  اوخام  املواد 

املصنعة بما في حلك جميع املنتجات 

املتعلقة  واملعدات  امللحقة  واملعدات 

واإللكترونية  الكهربائية  بالتركيبات 

ومعدات  ومواد  اآلالت  والصناعية 

واألجهزة  واآلالت  واألجهزة  البناء 

واألدوات املأتخدمة في شركة البناء 

واألشغال العامة.

أي  وبناء  وتصميم  دراسة   -

نوع  أي  من  كهربائية  تركيبات 

 ، صيانتها  أو  إصالحها  أو  وترميمها 

وكذلك تنفيذ جميع أعمال الهندسة 

املدنية حات الصلة واألعمال املتعلقة 

بها.

وإنتاج  وتصميم  دراسات  - جميع 

وتصنيع وتأويق اوخزائن الكهربائية 

الكهربائية  املعدات  وجميع 

واإللكترونية

- نقل البضائع.

الدولية بجميع أشكالها  التجارة   -

التمثيل   ، التصدير   ، االستيراد   ،
العبور   ، الأمأرة   ، اإلرسالية   ،

سواء   ، الترويج   ، البيع   ، الشراء   ،

 ، الغير  وحأاب  أو  اوخاص  وحأابها 

و ميع املواد واملنتجات واملواد اوخام 

، املصنعة أو شبه املصنعة ؛

نيابة  واالستحواح  االستحواح   -

االختراع  براءات  جميع  على  عنها 

والعالمات  والعمليات  والتراخيص 

التجارية املدرجة في موضوع الشركة 

أو مأاهمتها  نقلها  أو  أو استخدامها 

تراخيص  جميع  نقل  وكذلك 

التشغيل ؛

االستغالل  أو  حيازة  أو  إنشاء   -

املباشر أو غير املباشر أو التأجير أو 

فروع  أو  عمل  أي  تأجير  أو  اإلدارة 

بأي  استخدامها  يمكن  مباني  أو 

األغراض  من  ألي  األشكال  من  شكل 

املذكورة أعاله ؛ .

عنوان املقر االجتماعي : 2 ساحة 

 -  12 رقم  الثاني  الطابق  الكويت 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 250  : العمراني  صهيب  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد ابراهيم تشام : 750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد صهيب العمراني عنوانه)ا( 
 54 زنقة محمد بن عبد الوهاب رقم 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  تشام  ابراهيم  الأيد 
ابن  شارع   2 سيبرونور  تجزئة   8

اوخطيب 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد صهيب العمراني عنوانه)ا( 
 54 زنقة محمد بن عبد الوهاب رقم 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244269.
372I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHANTIER NORD - SUD
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

CHANTIER NORD - SUD شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة بن مو�شى 
او واش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANTIER NORD - SUD
أو  : أعمال  بإيجاز  غرض الشركة 

إنشاءات متنوعة

شركة الهندسة املدنية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بن  عمارة  اوخطابي  الكريم  عبد 
مو�شى او واش الطابق الثاني فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 500  : الدين  نور  فاطمة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : ينبع  كمال  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الدين  نور  فاطمة  الأيدة 
جنان  تجزئة   119 رقم  عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  فاس  واد  الزهر 

املغرب.
رقم  عنوانه)ا(  ينبع  كمال  الأيد 
فاس  واد  الزهر  جنان  تجزئة   119

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الدين  نور  فاطمة  الأيدة 
جنان  تجزئة   119 رقم  عنوانه)ا( 
فاس   30000 فاس  فاس  واد  الزهر 

املغرب
رقم  عنوانه)ا(  ينبع  كمال  الأيد 
فاس  واد  الزهر  جنان  تجزئة   119

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3221.

373I

ACS CONSEILS

JUICE ADVENTURE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة او زائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
JUICE ADVENTURE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 شقة 21 
اقامة الريحان املعاريف - 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

507117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 JUICE  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

.ADVENTURE
استغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
 - املعاريف  الريحان  اقامة   21 شقة 

20300 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد محمد دحان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد عرابي كودان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  دحان  محمد  الأيد 

روتردام 00000 روتردام هوالندا.
عنوانه)ا(  كودان  عرابي  الأيد 
بوسكورة   21 فيال  سيتي  كولف 

20300 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  دحان  محمد  الأيد 

روتردام 0000 روتردام هوالندا
عنوانه)ا(  كودان  عرابي  الأيد 
بوسكورة   21 فيال  سيتي  كولف 

20300 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 782840.
374I

NEW LIFE ENERGY

NEW LIFE ENERGY
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEW LIFE ENERGY
وجدة، تجزئة الأالم ظهر ملحلة 
الزاري رقم 210 ، 60000، وجدة 

املغرب
NEW LIFE ENERGY شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

تجزئة الأالم ظهر ملحلة الزاري رقم 
210 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 NEW  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIFE ENERGY
تركيبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كهربائية،.
وجدة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الأالم ظهر ملحلة الزاري رقم 

210 - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
500 حصة   : الأيد جواد داودي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : الزاو  الأيدة حنان 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 بقيمة   : الأيد جواد داودي 

100 درهم.

بقيمة   500  : الزاو  الأيدة حنان 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  داودي  جواد  الأيد 
بوعبيد  الرحمن  عبد  شارع  وجدة، 
 60000  75 رقم  أ5  وحبوس  تجزئة 

وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  الزاو  حنان  الأيدة 
 60000 املودين  أيت  دوار  أكادير 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  داودي  جواد  الأيد 
بوعبيد  الرحمن  عبد  شارع  وجدة، 
تجزئة وحبوس 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2245.
375I

MLM FINANCE

DRESSING DE RÊVE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

DRESSING DE RÊVE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اكنأوس مكتب رقم 2 الطابق 1 
شارع طارق بن زياد جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   15
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DRESSING DE RÊVE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املالبس .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 الطابق   2 رقم  مكتب  اكنأوس 
 - مراكش  جليز  زياد  بن  طارق  شارع 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
1.000 حصة   : طي  امال  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيدة امال طي عنوانه)ا( فرنأا 
 69100 بونيت   1 شارع  فيلورباني 

فيلورباني فرنأا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيدة امال طي عنوانه)ا( فرنأا 
 69100 بونيت   1 شارع  فيلورباني 

فيلورباني فرنأا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126148.

376I

AEF CONSULTING

CHALLENGE PRO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

AEF CONSULTING
 LOT 61 BD MED BOUZIANE

 HAY MY RACHID CASABLANCA
 ، 20450، CASABLANCA

MAROC
 CHALLENGE PRO
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شركة حات املأؤولية املحدودة
 App.3 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LOT. ALFARAJ NR 31 BD
 DRISS ELHARTI QUARTIER MY
 RACHID - 20450 CASABLANCA

.MAROC
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.365141

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   04 في  املؤرخ 
مأير جديد للشركة الأيد)ة( حميم 

سعد كمأير وحيد
تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777986.
377I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LIAISON NOUVELLE EURO-
»AFRICAINE »LINEA

إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

LIAISON NOUVELLE EURO-
AFRICAINE »LINEA« »شركة 

املأاهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي : مركز 
االنشطة عكاشة، 2 شارع موالي 

سليمان عين الأبع - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.49481
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 دجنبر 2020
تم اتخاح القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
مايلي : استقالة الأيدة مارية بلمراح 
للبطاقة  اوحاملة  مغربية،  ،جنأية 
املزدادة   ،BK320718 رقم  الوطنية 
القاطنة   ،25/04/1986 بتاريخ 

بتجزئة نورس رقم 207 داربوعزة من 
منصبها كمديرة.

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
ملدة  للشركة  مديرين  تعيين   : مايلي 
االجتماع  حتى  أي   ، سنوات  ثالث 
حكًما  سيصدر  الذي  العادي  العام 
 31 بشأن حأابات الأنة املنتهية في 
ديأمبر 2023 : - تعيين الأيد عبدو 
املزدادة  جزائرية،  ،جنأية  حكيم 
بتاريخ 29/11/1964 في فرنأا، جواز 
القاطن   ،166207105 رقم  الأفر 
بالنتاز  الأيد   - فرنأا.  بمارسيليا، 
فرنأية،  جنأية  موريس،  برونو 
بجواز   ،  22/05/1970 بتاريخ  مزداد 
 : ب  القاطن   18F0508 رقم  سفر 
 SURHUMVIT SOI 24  52/05
 KHLONG TAN-KHLONG TOEI
شركة   - تايالند.  بونغكوك   10110-
 CEVA LOGISTICS MAROC
بموجب  مس لة  مجهولة  شركة 
قدره  برأسمال  املغربي  القانون 
12.500.000٬00 درهم ، ولها مكتبها 
رقم5  املبنى   ،  A الكتلة  في  املس ل 
مركز االنشطة عكاشة الدارالبيضاء 
تحت  التجاري  الس ل  في  املس ل 
العام  مديرها  ويمثلها   ،  81119 رقم 
جنأية   ، ساليم  بنشهلة  الأيد 
مغربية، مزداد بتاريخ 11/06/1961، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
 15 رقم  بفيال  القاطن   B418075
عين  غابيس  دي  جولف  دو  شارع 

دياب الدار البيضاء.
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
بلمراح  الأيد  استقالة   -  : مايلي 
بتاريخ  أحمد،جنأية مغربية، مزداد 
للبطاقة  اوحامل   ،08/01/1948
ب  القاطن   B337878 رقم  الوطنية 
داربوعزة   207 رقم  نورس  تجزئة   :
كرئيس  مهامه  من  الدارالبيضاء، 

املديرالعام . 
على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 
برونو  بالنتاز  الأيد  تعيين   -  : مايلي 
مزداد  فرنأية،  جنأية  موريس، 
سفر  بجواز   ،  22/05/1970 بتاريخ 
 52/05  : ب  القاطن   18F0508 رقم 
 SURHUMVIT SOI 24 KHLONG

 TAN-KHLONG TOEI 10110-
رئيس  تايالند.بصفته  بونغكوك 
واليته  فترة  طوال  اإلدارة  مجلس 
كمدير. - تعيين الأيد بنشهلة ساليم 
بتاريخ  مزداد  مغربية،  جنأية   ،
للبطاقة  اوحامل   ،11/06/1961
القاطن   B418075 رقم  الوطنية 
دي  جولف  دو  شارع   15 رقم  بفيال 
البيضاء.  الدار  دياب  عين  غابيس 
الشركة  إدارة  مجلس  يتكون  وبالتالي 
الأيد   -  : التاليين  األعضاء  من 
مغربية،  أحمد،جنأية  بلمراح 
مزداد بتاريخ 08/01/1948، اوحامل 
 B337878 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 207 رقم  نورس  تجزئة   : ب  القاطن 
داربوعزة الدارالبيضاء بصفته مدير. 
جنأية   ، ساليم  بنشهلة  الأيد   -
مغربية، مزداد بتاريخ 11/06/1961، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
 15 رقم  بفيال  القاطن   B418075
عين  غابيس  دي  جولف  دو  شارع 
بصفته   ، البيضاء.  الدار  دياب 
الأيدعبدوحكيم   - العام.  املدير 
بتاريخ  املزدادة  جزائرية،  ،جنأية 
جواز  فرنأا،  في   29/11/1964
القاطن   ،166207105 رقم  الأفر 
بمارسيليا، فرنأا ، بصفته كمدير. - 
الأيد بالنتاز برونو موريس، جنأية 
فرنأية، مزداد بتاريخ 22/05/1970 
، بجواز سفر رقم 18F0508 القاطن 
 SURHUMVIT SOI  52/05  : ب 
 24 KHLONG TAN-KHLONG
تايالند  بونغكوك   TOEI 10110-
 - اإلدارة.  مجلس  رئيس  بصفته 
 CEVA LOGISTICS MAROC شركة
بموجب  مس لة  مجهولة  شركة 
قدره  برأسمال  املغربي  القانون 
12.500.000٬00 درهم ، ولها مكتبها 
رقم5  املبنى   ، الكتلة  في  املس ل 
مركز االنشطة عكاشة الدارالبيضاء 
تحت  التجاري  الس ل  في  املس ل 
العام  مديرها  ويمثلها   ،  81119 رقم 
جنأية   ، ساليم  بنشهلة  الأيد 
مغربية، مزداد بتاريخ 11/06/1961، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
 15 رقم  بفيال  القاطن   B418075

عين  غابيس  دي  جولف  دو  شارع 

دياب الدار البيضاء.بصفته كمدير. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 18 : الذي ينص على مايلي : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION-

COMPOSITION-NOMINATION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 784228.

378I

CABINET MESA WORK

DH STATION DE SERVICE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET MESA WORK

 RES AL MEHDI IMM 1 N° 29 ،

24000، EL JADIDA MAROC

 DH STATION DE SERVICE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر 

انزران عمارة املهدي 2 محل رقم2 - 

24000 او ديدة املغرب 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

18407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 DH  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STATION DE SERVICE

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستراحة .
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عنوان املقر االجتماعي : شارع بئر 
 - رقم2  2 محل  املهدي  عمارة  انزران 

24000 او ديدة املغرب .
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : دواح  هللا  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : دواح  عبدهللا  الأيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  دواح  عبدهللا  الأيد 
شارع ابن باديس اقامة الزهور رقم 5 

24000 او ديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  دواح  عبدهللا  الأيد 
شارع ابن باديس اقامة الزهور رقم 5 

24000 او ديدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باو ديدة بتاريخ 12 يوليوز 

2021 تحت رقم 26719.
379I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)PAN DULCE( بان دول�شي
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
بان دول�شي )PAN DULCE( »شركة 

حات املأؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
اوحأن الثاني رقم 59/61 - 92000 

العرائش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.249

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 يوليوز 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
 : بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  الزيادة   :
400.000 درهم لرفعه من : 200.000 
درهم إلى : 600.000 درهم، وحلك عن 
طريق خلق 4.000 حصة جديدة من 
الواحدة،  للحصة  درهم   100 فئة 
بالكامل، وحلك  تم اكتتابها وتحريرها 
عن طريق اإلدماج املباشر في رأسمال 
تم  درهم   400.000 ملبلغ  الشركة 
املوجودة  األرباح  من  اختصامه 

بحأاب األرباح املتراكمة.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
مراني مصطفى،   : الأيد  تعيين  تم   :
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  مغربي، 
بتطوان  الأاكن   ،L  33713  : رقم 
شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 106، 

كمأير للشركة ملدة غير محددة.
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
: يعتبر توقيع الأيد : مراني مصطفى 
كافيا إللزام الشركة بصفة صحيحة.
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي 
: نتيجة للتغيرات الأابقة حكرها، تم 
للشركة  جديد  أسا�شي  قانون  تبني 
الأابق،  األسا�شي  القانون  يعوض 
دون أن ينتج عن حلك خلق شخصية 

اعتبارية جديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 
مراني  الأيد  حصص  أصبحت   :
عينية  حصة   : من  تتكون  مصطفى 
وحصة  درهم،   200.000 بقيمة 

نقدية بقيمة 400.000 درهم
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي 
يأاوي  الشركة  رأسمال  أصبح   :
 6.000 إلى  مقأم  درهم   600.000
 100 فئة  من  اجتماعية  حصة 
اكتتابها  تم  الواحدة  للحصة  درهم 
وتحريرها بالكامل من طرف الشريك 

الوحيد الأيد مراني مصطفى.
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
مايلي : تعيين الأيد : مراني مصطفى، 
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  مغربي، 
بتطوان  الأاكن   ،L  33713  : رقم 
شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 106، 

كمأير للشركة ملدة غير محددة.

بند رقم 14 : الذي ينص على مايلي 

: يعتبر توقيع الأيد : مراني مصطفى 

كافيا إللزام الشركة بصفة صحيحة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 949/2021.

380I

CAF MAROC

SMILE TECH
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SMILE TECH شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة واد 

زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 07 - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.86313

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   27 في  املؤرخ 

SMILE TECH شركة حات املأؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كاسطيا  اقامة   20 الرقم  زيز  واد 

 90000  -  07 رقم  الثاني  الطابق 

طنجة املغرب نتيجة الزمة نشاط.

و عين : 

الترفوس  رضوان  الأيد)ة( 

زنقة  الشعيري  بير  حي  وعنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90000  126 رقم   16

كمصفي )ة( للشركة.

البقالي  رميأاء  الأيد)ة( 

وعنوانه)ا( حي البوغاز زنقة 3 رقم 28 

)ة(  كمصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
واد  زنقة  وفي   2021 أبريل   27 بتاريخ 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 الرقم  زيز 
طنجة   90000  -  07 رقم  الثاني 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6740.

381I

comptacontrole

O & M STYLE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptacontrole
2 زاوية شارع فاس وزنقة واد الدهب 
اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93020، طنجة املغرب
O & M STYLE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول مجموعة353,املنطقة 

الصناعية اكزناية- طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
118463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 O & M : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.STYLE
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس بصفة عامة.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مجموعة353,املنطقة  االول 
 90000  - طنجة  اكزناية-  الصناعية 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : الأيد الدويب عمر 
بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيدة بوليفة نجاة : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عمر  الدويب  الأيد 
حومة الضهر اوحمام زنقة 4 رقم 35 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  نجاة  بوليفة  الأيدة 
املنطقة الصناعية القطعة رقم 516 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  عمر  الدويب  الأيد 
حومة الضهر اوحمام زنقة 4 رقم 35 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244494.
382I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

23DIGIT
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
23DIGIT شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2609 - 
40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.100377
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   25 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
البريد  صندوق  موريتانيا  شارع   57«
إلى  - 40000 مراكش املغرب«   2609
رقم   1-2 املنار  إقامة   5 رقم  »محل 
44 تجزئة االزدهار - 40000 مراكش 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126235.
383I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT SERVICE Sarl
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 BOUHARRAT SERVICE Sarl
شركة حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
ابن بطوطة رقم 13 طريق تطوان : 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.102001
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
العزيز  عبد  )ة(  الأيد  تفويت 
بناجم 50 حصة اجتماعية من أصل 
حأن  )ة(  الأيد  لفائدة  حصة   50

بوحراث بتاريخ 03 يونيو 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244505.
384I

AMOURI CONSULTING

MAGIC4MEDIA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
MAGIC4MEDIA شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 تجزئة 
بردالة 2 عين سمن تجزئة املأيرة - 

30100 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   19
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGIC4MEDIA
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتطوير  التواصل  ودعم  التكامل 

أنظمة تكنولوجيا املعلومات.
عنوان املقر االجتماعي : 66 تجزئة 
 - املأيرة  تجزئة  عين سمن   2 بردالة 

30100 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   40  : عراقي  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   40  : أسرار  محمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
20 حصة  الأيدة سكينة عراقي : 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  عراقي  محمد  الأيد 
شارع   2 رقم  الطابق  جابري  اقامة 

سان لوي 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  أسرار  محمد  الأيد 
أ  بلوك  ناهيد  إقامة  سبو  واد  شارع 
 30010 23 3 شقة رقم  الطابق رقم 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  عراقي  سكينة  الأيدة 
أ  بلوك  ناهيد  إقامة  سبو  واد  شارع 
 30010 23 3 شقة رقم  الطابق رقم 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  أسرار  محمد  الأيد 
أ  بلوك  ناهيد  إقامة  سبو  واد  شارع 
 30010 23 3 شقة رقم  الطابق رقم 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم -.

385I

FIDUCIA-MID

RIAD BOUMIA SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
RIAD BOUMIA SARL شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املأيرة اوخضراء بومية - 54350 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
2867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 RIAD  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

. BOUMIA SARL
غرض الشركة بإيجاز : فندق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54350  - بومية  اوخضراء  املأيرة 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 334  : محمد  لعرو�شي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 333  : اسماعيل  لعرو�شي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : الصديق  العرو�شي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  محمد  لعرو�شي  الأيد 

ميدلت   54350 بومية  تغرمين  دوار 

املغرب.

اسماعيل  لعرو�شي  الأيد 

اوخضراء  املأيرة  شارع  عنوانه)ا( 

فندق الرياض بومية 54350 ميدلت 

املغرب.

الصديق  العرو�شي  الأيد 

اوخضراء  املأيرة  شارع  عنوانه)ا( 

ميدلت   54350 بومية  رياض  فندق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  محمد  لعرو�شي  الأيد 

ميدلت   54350 بومية  تغرمين  دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 213.

386I

sofoget

ART-ATTAC
شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

art-attac شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

عمارة 23 رقم 4 شارع حأن2 

14000 القنيطرة املغرب.

تعيين مأير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.28447

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   21 في  املؤرخ 

الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 

مواقت محمد كمأير وحيد

تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 يونيو 

2021 تحت رقم 83017.

387I

FOR NEGOCE

 ALFIYDE POUR IMPORT ET

EXPORT

شركة حات املأؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOR NEGOCE

شارع مكة زنقة الأرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01 العيون. شارع مكة 

زنقة الأرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 01 العيون.، 70000، العيون 

املغرب

 ALFIYDE POUR IMPORT ET

EXPORT شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 1584 - 

70000 العيون املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.32209

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 يوليوز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  »حي 

رقم 1584 - 70000 العيون املغرب« 

إلى »حي 25 مارس رقم 136 - 70000 

العيون املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2373/2021.

388I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

ISKANE AL IHSANE شركة
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

 ISKANE AL IHSANE شركة
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االزدهار رقم 115 الطابق الأفلي 
برشيد - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5809
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2011 فبراير   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
: شركة  بمختصر تأميتها  اإلقتضاء 

.ISKANE AL IHSANE
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الأفلي  الطابق   115 رقم  االزدهار 

برشيد - 26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد عزيز الكتاني : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الكتاني  عزيز  الأيد 
حي البركة محج س رقم 177 20700 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الكتاني  عزيز  الأيد 

حي البركة محج س رقم 177 20700 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2011 تحت رقم 207.

389I

FOR NEGOCE

AIGLE DUNE TRAVEL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOR NEGOCE

شارع مكة زنقة الأرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01 العيون. شارع مكة 

زنقة الأرو عمارة رقم 65 شقة 
رقم 01 العيون.، 70000، العيون 

املغرب

AIGLE DUNE TRAVEL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 

زنقة الأرو عمارة رقم 65 رقم شقة 

رقم 01 - 70000 العيون املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34405

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 09 يوليوز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  عمارة  الأرو  زنقة  مكة  »شارع 

 70000  -  01 رقم  شقة  رقم   65

العيون املغرب« إلى »حي الوفاق بلوك 

 136 رقم  مارس   25 حي   18 رقم  د 

70000 العيون املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2374/2021.

390I
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SAGASUD

STE L A O M TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

STE L A O M TRANS شركة حات 
املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق بلوك ه رقم 758 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37605
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   14
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE L  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

.A O M TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اوخاص  واوحأاب  الغير  وحأاب 
للحأاب  واالشخاص  البضائع  نقل 
نشاط  كل  الغير  ووحأاب  اوخاص 

يتعلق بالنقل بصفة عامة.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   758 رقم  ه  بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 500  : اوتعرمت  موحا  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد وحأن ابرديل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50000  : اوتعرمت  موحا  الأيد 

بقيمة 100 درهم.
 50000  : ابرديل  وحأن  الأيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ابرديل  وحأن  الأيد 

تنغير   45800 تنغير  تغزوت  غليل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  اوتعرمت  موحا  الأيد 

حي تيشكا تنغير 45800 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

391I

cabinet jdaini

JRB TRAVAUX
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

JRB TRAVAUX شركة حات 

املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

بئر انزران حي اوحأني بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6245

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   17 في  املؤرخ 

 JRB املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

 100.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 

 32 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

بركان  اوحأني  حي  انزران  بئر  شارع 

 : ل  نتيجة  املغرب  بركان   63300  -

*اقفال الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 32 شارع 

بئر انزران حي اوحأني بركان - 63300 

بركان املغرب. 

و عين : 

فرحان  جمال  الأيد)ة( 

 17 وعنوانه)ا( حي لعري الشيخ زنقة 
الناظور   62000 الناظور   09 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

اوحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 

32 شارع بئر انزران حي اوحأني بركان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 421/2021.

392I

ILIAS BOUJIDA

F.A YOUALI FOOD
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

F.A YOUALI FOOD شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 113 

شارع صفاقص حي املغرب العربي - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 F.A  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUALI FOOD

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

والتصدير  اإلستراد  الغذائية  املواد 

والتمويل.

 113  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العربي  املغرب  حي  شارع صفاقص 

35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد فاللة يوسف : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

500 حصة   : الأيد اسالوي علي 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  يوسف  فاللة  الأيد 

املغرب  حي  صفاقص  شارع   113

العربي 35000 تازة املغرب.

عنوانه)ا(  علي  اسالوي  الأيد 

تازة   35000  56 عمارة  طنجة  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  يوسف  فاللة  الأيد 

املغرب  حي  صفاقص  شارع   113

العربي 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 407.

393I

الوكالة العامة للخدمات

D&A FOOD
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات

ساحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

D&A FOOD شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل 14 عمارة موالي 

اسماعيل الطابق الثالث رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 D&A  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملواد الغدائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  عمارة   14 اسماعيل  موالي 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيدة مينة عبدالرسول : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عبدالرسول  مينة  الأيدة 

عنوانه)ا( زنقة جبل توبقال النرجس 

د 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عبدالرسول  مينة  الأيدة 

عنوانه)ا( زنقة جبل توبقال النرجس 

د 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6609.

394I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

EMB BUSINESS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

EMB BUSINESS شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املأيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 

3 الشقة 3 الدار البيضاء 20100 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 EMB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS

 ، شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع ،استيراد وتوزيع جميع قطع غيار 

املأتعملة  أو  او ديدة  الأيارات 

وجميع ملحقاتها ومعداتها.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املأيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 3 

الشقة 3 الدار البيضاء 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

باهلل  املنصور  علي  الأيد 
عنوانه)ا( تجزئة لينا رقم 132 سيدي 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
الأعودي  الأعدية  الأيدة 
عنوانه)ا( تجزئة لينا رقم 132 سيدي 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
املنصور  الرحمان  عبد  الأيد 
رقم  لينا  تجزئة  عنوانه)ا(  باهلل 
الدار   20520 معروف  سيدي   132

البيضاء املغرب.
باهلل  املنصور  سهيل  الأيد 
عنوانه)ا( تجزئة لينا رقم 132 سيدي 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
باهلل  املنصور  سلمان  الأيد 
عنوانه)ا( تجزئة لينا رقم 132 سيدي 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
باهلل  املنصور  علي  الأيد 
عنوانه)ا( تجزئة لينا رقم 132 سيدي 
البيضاء  الدار   20520 معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
395I

SAGASUD

MOHAMED AYOUB PECHE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

 MOHAMED AYOUB PECHE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مكناس رقم 24 مكرر املر�شى العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

34441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 دجنبر   15

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOHAMED AYOUB PECHE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  والتقأيط  باو ملة  الأمك 

النقل  وامل مد  الطازج  الأمك 

وحأاب الغير وللحأاب اوخاص .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكناس رقم 24 مكرر املر�شى العيون 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الأيد ميمون الكحالوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : الكحالوي  ميمون  الأيد 

100.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الكحالوي  ميمون  الأيد 
27 حي  تيغانمين رقم  عنوانه)ا( زنقة 

الأالم اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الكحالوي  ميمون  الأيد 
27 حي  تيغانمين رقم  عنوانه)ا( زنقة 

الأالم اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2020 تحت رقم 3194.

396I
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مكتب توثيق

BELDI COUNTRY CLUB
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 

شارع محمد اوخامس وزنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

BELDI COUNTRY CLUB شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كيلو متر 6، 

طريق الأد شريفية، دار او ديدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18609

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

2007 تم تحويل  05 مارس  في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

شريفية،  الأد  طريق   ،6 متر  »كيلو 

دار او ديدة مراكش 40000 مراكش 

املغرب« إلى »باب أيالن، درب مجاط 

أيالن، درب مجاط رقم  باب   24 رقم 

24 40000 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2007 تحت رقم 1316.

397I

ديوان اوخبرة

FIRST LINE TECH
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان اوخبرة

مكتب 45 ، الطابق الثالث ، إقامة 

كاميليا ، زاوية شارع محمد ديوري 

ومحمد عبده القنيطرة ، 14000، 

القنيطرة املغرب

 FIRST LINE TECH

شركة حات مأؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنزه 

قطاع ب رقم 172 القنيطرة - 

14090 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 FIRST : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.LINE TECH

غرض الشركة بإيجاز : - التركيبات 

الكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي : حي املنزه 

قطاع ب رقم 172 القنيطرة - 14090 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد سليم زهير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا(  زهير  سليم  الأيد 

القنيطرة   172 رقم  ب  قطاع  املنزه 

14090 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا(  زهير  سليم  الأيد 

القنيطرة   172 رقم  ب  قطاع  املنزه 

14090 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85801.

399I

Media Med Consulting 2.0 SARL

AIMAN CHAMP SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
جرسيف املغرب

AIMAN CHAMP SARL شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
سيدي بن جعفر هوارة جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   22
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIMAN CHAMP SARL
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأمين الع ول - أشغال فالحية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - جرسيف  هوارة  جعفر  بن  سيدي 

35100 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد جمال قميمي : 500 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
حصة   500  : محمد  زاوي  الأيد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  قميمي  جمال  الأيد 
 35100 هوارة  الفطوشية  دوار 

جرسيف املغرب.

حي  عنوانه)ا(  محمد  زاوي  الأيد 

الشوبير 2 35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  قميمي  جمال  الأيد 

 35100 هوارة  الفطوشية  دوار 

جرسيف املغرب

حي  عنوانه)ا(  محمد  زاوي  الأيد 

الشوبير 2 35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14 يوليوز 

2021 تحت رقم 1117/2021.

401I

فوكاج كونألتنك

CAFE SYDNEY
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فوكاج كونألتنك

شارع 10 مارس اقامة شيماء الرقم 

9 ، 30500، البيضاء املغرب

CAFE SYDNEY شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

 BDS GH FB M11 35 البدر عمارة

29490 - 1 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   30

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 CAFE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYDNEY
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مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومطعم.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 BDS GH FB M11 1 35 البدر عمارة

29490 - الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : رضوان  حلفية  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  رضوان  حلفية  الأيد 
 17 شقة   18 عمارة   02 الأاملية 

20700 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  رضوان  حلفية  الأيد 
 17 شقة   18 عمارة   02 الأاملية 

20700 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.
402I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE HIBA INOX SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
STE HIBA INOX SARL شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

احميرو بوهودة تاونات - 34000 
تاونات املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   11
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIBA INOX SARL
-األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.
- نجارة االلومنيوم.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 34000  - تاونات  بوهودة  احميرو 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 900  : محمد  الشتيوي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : نأيمة  املرابط  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد الشتيوي محمد عنوانه)ا( 
34000 تاونات  مركز بوهودة تاونات 

املغرب.
الأيدة املرابط نأيمة عنوانه)ا( 
34000 تاونات  مركز بوهودة تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد الشتيوي محمد عنوانه)ا( 
34000 تاونات  مركز بوهودة تاونات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 78.
403I

audial fiduciaire

HOUSE CREA
إعالن متعدد القرارات

audial fiduciaire
 bd el qods casa ، 20300،

casablanca maroc
HOUSE CREA »شركة حات 

املأؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : زنقة 
ركراكة اقامة الكورنيش عمارة 1 
الطابق االر�شي شقة 1 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : -.
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 2021
تم اتخاح القرارات التالية : 

اوحصص  تفويت   1 رقم  قرار 
تمت   : مايلي  على  ينص  الذي   :
هشام  الأيد  تفويت  على  املصادقة 
من  اجتماعية  حصة   100 شنتاف 
البرنو�شي  رجاء  الأيدة   100 أصل 

بتاريخ 30 يونيو 2021 لفائدة 
قرار رقم 2 استقالة مأير : الذي 
ينص على مايلي : تمت املصادقة على 
من  شنتاف  هشام  الأيد  استقالة 

منصبه كمأير للشركة.
قرار رقم 3 تعيين مأير الشركة : 
الذي ينص على مايلي : تعيين الأيدة 
رجاء البرنو�شي مأير للشركة ملدة غير 

محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم البند 7 : الذي ينص على 

مايلي : الرأسمال االجتماعي
ينص  الذي   :  15 البند  رقم  بند 
- صالحيات  مدة  تعيين-   : مايلي  على 

التأيير
ينص  الذي   :  43 البند  رقم  بند 

على مايلي : تعيين اول مأير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787308.
404I

CEDECOM

MAKBOUL CACH
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
MAKBOUL CACH شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصبة 

األمين إقامة األمير عمارة 1 الطابق 

الأفلي محل رقم 5 ليأاسفة الدار 

البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

508521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   25

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAKBOUL CACH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.

قصبة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   1 عمارة  األمير  إقامة  األمين 

5 ليأاسفة الدار  الأفلي محل رقم 

البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : سعيدة  اعباش  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : الأيدة زروال حياة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيدة اعباش سعيدة عنوانه)ا( 

 241 عمارة   21 س  م  األزهر  تجزئة 

 20200 البيضاء  األلفة   14 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حياة  زروال  الأيدة 

 77 رقم  س  بلوك   03 ليأاسفة 

الدار البيضاء 20200 الدار البيضاء 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيدة اعباش سعيدة عنوانه)ا( 

 241 عمارة   21 س  م  األزهر  تجزئة 

 20200 البيضاء  األلفة   14 الشقة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  حياة  زروال  الأيدة 

 77 رقم  س  بلوك   03 ليأاسفة 

الدار البيضاء 20200 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم -.

405I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

SOBGID
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

SOBGID شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
زاوية سيدي حمزة الريش - 52400 

الريش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOBGID

األشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52400  - الريش  حمزة  زاوية سيدي 

الريش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : امل يد  عبد  اوحمزاوي  الأيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

الأيد اوحمزاوي عباس : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

امل يد  عبد  اوحمزاوي  الأيد 

حمزة  سيدي  زاوية  قصر  عنوانه)ا( 

الريش 52400 الريش املغرب.

الأيد اوحمزاوي عباس عنوانه)ا( 

الريش  حمزة  سيدي  زاوية  قصر 

52400 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد اوحمزاوي عباس عنوانه)ا( 

الريش  حمزة  سيدي  زاوية  قصر 

52400 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   03 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 171.

406I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE R B HUILERIE SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE R B HUILERIE SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

مشكور اخاللفة تاونات - 34000 

تاونات املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE R : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.B HUILERIE SARL AU

- معصرة   : بإيجاز  غرض الشركة 

الزيتون.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 34000  - تاونات  اخاللفة  مشكور 

تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

رشيد  البوزيدي  االدري�شي  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

رشيد  البوزيدي  االدري�شي  الأيد 

اح ر  حي  الوحدة  طريق  عنوانه)ا( 

تاونات   34000 تاونات  مطاحن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

رشيد  البوزيدي  االدري�شي  الأيد 

اح ر  حي  الوحدة  طريق  عنوانه)ا( 

تاونات   34000 تاونات  مطاحن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 81.

407I

bercy conseils

PROMO DIAE GHITA
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

PROMO DIAE GHITA شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE KARZAZI APPT

 N°3 1ER ETAGE RUE ACCRA VN

.- 50000 MEKNES MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.37587

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2021 تم تحويل 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

 RESIDENCE KARZAZI APPT«

 N°3 1ER ETAGE RUE ACCRA VN

إلى   »- 50000 MEKNES MAROC

 N°153 C LOT LARAICHI 4 ET 5«

 EL BASSATINE - 50000 MEKENS

.»MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3499.

408I

services compta

اس بيرو
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

services compta

Rue atlas N°7 ، 83000، تارودانت 

املغرب

اس بيرو شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول بوك 13 الحي اوحأني رقم 2 - 

83000 تارودانت املغرب



16399 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   24

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

اس   : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بيرو.

غرض الشركة بإيجاز : االتجار في 

لوازم املكتب واعمال الطباعة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - 2 13 الحي اوحأني رقم  األول بوك 

83000 تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيدة نايت اشطر ويأام : 100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

ويأام  اشطر  نايت  الأيدة 

 83000 330 جنان عزيزو  عنوانه)ا( 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

ويأام  اشطر  نايت  الأيدة 

 83000 330 جنان عزيزو  عنوانه)ا( 

تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   26 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 555.

409I

beroc conseil

ARABANAW
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
ARABANAW شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
سعيد البطيمة تاونات - 34000 

تاونات املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1909
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   05
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARABANAW
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : حي أوالد 
 34000  - تاونات  البطيمة  سعيد 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : زكرياء  الزوبي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  زكرياء  الزوبي  الأيد 
زنقة ابو ظبي حي ح ر دربان تاونات 

34000 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  زكرياء  الزوبي  الأيد 
زنقة ابو ظبي حي ح ر دربان تاونات 

34000 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 398.
410I

EXPERTS COM

 société BOUHSAIN
GROUPE IMMOBILIER
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTS COM
 AV 1 47 شارع حأن الثاني طابق
HASSAN 2، 90000، طنجة مغرب
 société BOUHSAIN GROUPE
IMMOBILIER شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
كندي بناية سنتا كالرا II الطابق 
التالت رقم 9 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118473
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 société BOUHSAIN GROUPE

.IMMOBILIER
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   II كالرا  سنتا  بناية  كندي 
التالت رقم 9 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

26.000.000 درهم، مقأم كالتالي : 

ارض   : بوخأاين  سعد  الأيد 

 06/70.234 امللكية  رقم  فارغة 

بقيمة 13.000 درهم.

ارض   : بوحأاين  عمر  الأيد 

 06/70.234 امللكية  رقم  فارغة 

بقيمة 13.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

بوخأاين عنوانه)ا(  الأيد سعد 

طنجة   5 رقم  ب  زنقة  القصيبي  حي 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بوحأاين  عمر  الأيد 

طنجة   2 رقم  ب  زنقة  القصيبي  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

بوخأاين عنوانه)ا(  الأيد سعد 

طنجة   5 رقم  ب  زنقة  القصيبي  حي 

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  بوحأاين  عمر  الأيد 

طنجة   2 رقم  ب  زنقة  القصيبي  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244532.

411I

efg expert

SPACIO STORE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 39

، 20000، casablanca maroc

SPACIO STORE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

الأعودية الطابق 03 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16400

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPACIO STORE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارية  املحالت  ديكورات  تهييئ 

واملهنية .

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  20 رقم   03 الطابق  الأعودية 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الأيد سوفيان بوغوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

بوغوري  سوفيان  الأيد 

 166 رقم  الوقاية  حي  عنوانه)ا( 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

بوغوري  سوفيان  الأيد 

 166 رقم  الوقاية  حي  عنوانه)ا( 

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244654.

ste light street transfere

شركة مار ماك مون
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste light street transfere

 rue bouchouwha 66

 bendebab fes 129 SIDI DERAS

 MASMOUDA FES، 30000، Ville

maroc

شركة مار ماك مون شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

وخرابشا املركز القروي عين شقف 

فاس - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68669

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

: شركة  بمختصر تأميتها  اإلقتضاء 

مار ماك مون .

االشهار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتجارة الداخلية واو ارجية .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقف  عين  القروي  املركز  وخرابشا 

فاس - 30000 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد اشرف نادي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  نادي  اشرف  الأيد 
126 الحي او ديد عين قادوس فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  نادي  اشرف  الأيد 
126 الحي او ديد عين قادوس فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 27 ماي 2021 

تحت رقم 3218/19.

413I

CHETTIOUI AHMED

LE PHLOX TRANS
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املأيرة اوخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

LE PHLOX TRANS شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الدرابلة ج الأواكن ق اوالد اوشيح 
- 92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3037
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 LE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHLOX TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص وحأاب الغير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدرابلة ج الأواكن ق اوالد اوشيح - 

92150 القصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : الفضلي  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الفضلي  محمد  الأيد 
 15 رقم   6 زنقة  م/أ  الأالم  حي 

92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الفضلي  محمد  الأيد 
 15 رقم   6 زنقة  م/أ  الأالم  حي 

92150 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 218.

414I

COMPTAFFAIRES

 DOMAINE AGRICOLE BNI
MGHIT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 DOMAINE AGRICOLE BNI

MGHIT شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملكية عين 
رباح 2 بني يخلف - 28815 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

28517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DOMAINE AGRICOLE BNI

.MGHIT

غرض الشركة بإيجاز : * مقاول في 

تدبير اإلدارة الزراعية

والتغليف  التعبئة  مقاول   *

للمنتجات الزراعية

* االستيراد والتصدير.

ملكية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 28815  - يخلف  بني   2 رباح  عين 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد غازي سيدي محمد كنون 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد غازي سيدي محمد كنون 

فيال   2 اوحأن  شارع  عنوانه)ا( 

ليكريط 28800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد غازي سيدي محمد كنون 

فيال   2 اوحأن  شارع  عنوانه)ا( 

ليكريط 28800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1573.

415I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RIMAL ZAER
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

RIMAL ZAER شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

 C/O C.A - 6 اوحرية ط 3 الشقة

20000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

منصف  )ة(  الأيد  تفويت 

البطلو�شي 250 حصة اجتماعية من 

أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد )ة( 

 17 بتاريخ  البطلو�شي  عبدو  محمد 

مارس 2021.

منصف  )ة(  الأيد  تفويت 

البطلو�شي 100 حصة اجتماعية من 

الأيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
مارس   17 بتاريخ  البطلو�شي  ربيع  )ة( 

.2021

منصف  )ة(  الأيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   80 البطلو�شي 

الأيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

)ة( اميمة البطلو�شي بتاريخ 17 مارس 

.2021

منصف  )ة(  الأيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   70 البطلو�شي 

الأيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

17 مارس  )ة( مريم البطلو�شي بتاريخ 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781707.

416I

AZ GESTION

 GREAT RENT CAR OF

MAYASSIR
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ GESTION

شارع ولد سيدي بابا اقامة امل د 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

 GREAT RENT CAR OF

MAYASSIR شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

 Ville الكورنيش رقم 110 مرتيل

93000 مارتيل املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 GREAT : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.RENT CAR OF MAYASSIR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات بدون ساءق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Ville مرتيل   110 رقم  الكورنيش 

93000 مارتيل املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 990  : عادل  املعطاوي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد املعطاوي انس : 10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عادل  املعطاوي  الأيد 
الدهب  اقامة   312 شقة  ج  بلوك 
 80000 اكادير  الداخلة  حي  الفضية 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  انس  املعطاوي  الأيد 
 44000 الصويرة  ازلف  تجزءة   767

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  ايمان  اوحربولي  الأيد 
ج  م  اوخامس  محمد  شارع   03 رقم 

صفرو 31000 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   02 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1349.

417I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE 3MB ELEC
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
SOCIETE 3MB ELEC شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

تجزئة التنمية زنقة واد ملوية 
رقم230 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37733
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE 3MB ELEC
غرض الشركة بإيجاز : 1/ أشغال 

الكهرباء.
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ومواد  لوازم  وشراء  بيع   /2

الكهرباء.

واألشغال  البناء  اشغال   /3

املختلفة.

4/ بيع وشراء مواد البناء..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التقدم تجزئة التنمية زنقة واد ملوية 
رقم230 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

 700  : حموتي  مصطفى  الأيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

100 حصة   : بالل حموتي  الأيد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

الأيد محمد حموتي : 100 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 100  : حموتي  أميمة  الأيدة 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد مصطفى حموتي عنوانه)ا( 

واد  زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي 

ملوية رقم230 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  حموتي  محمد  الأيد 

واد  زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي 

ملوية رقم230 60000 وجدة املغرب.

الأيد بالل حموتي عنوانه)ا( حي 

التقدم تجزئة التنمية زنقة واد ملوية 
رقم230 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا(  حموتي  اميمة  الأيد 

واد  زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي 

ملوية رقم230 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد مصطفى حموتي عنوانه)ا( 

واد  زنقة  التنمية  تجزئة  التقدم  حي 

ملوية رقم230 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2562.

418I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RIMAL ZAER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مأير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
RIMAL ZAER شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
 C/O C.A - 6 اوحرية ط 3 الشقة

20000 البيضاء املغرب.
تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   2021 مارس   17 في  املؤرخ 
الأيد)ة(  للشركة  جديد  مأير 
البطلو�شي محمد عبدو كمأير وحيد

تبعا لقبول استقالة املأير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781707.
419I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE MARRUECOS
TRANSPORTE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRUECOS

TRANSPORTE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

حا�شي لبيض مكتب رقم 2 مرزوكة 
الطاووس - 52000 الراشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.13513

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

 2021 يونيو   30 في  املؤرخ 

 STE MARRUECOS حل  تقرر 

حات  شركة   TRANSPORTE

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

2 مرزوكة  لبيض مكتب رقم  حا�شي 

الراشيدية   52000  - الطاووس 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة 

و عين : 

الأيد)ة( حميد نوغو وعنوانه)ا( 

52000 ارفود املغرب  94 حي الأالم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

قصر  وفي   2021 يونيو   30 بتاريخ 

2 مرزوكة  لبيض مكتب رقم  حا�شي 

الراشيدية   52000  - الطاووس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 349.

420I

مكتب توثيق

BELDI COUNTRY CLUB
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 

شارع محمد اوخامس وزنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

BELDI COUNTRY CLUB شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي باب أيالن، 

درب مجاط رقم 24 باب أيالن، 

درب مجاط رقم 24 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18609

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2011 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 Alexandre )ة(  الأيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   LEYMARIE 200

من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 

بتاريخ   Alexandre LEYMARIE )ة( 

26 يوليوز 2011.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2011 تحت رقم 51890.

421I

FICASUD

KINETIO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KINETIO شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك ف 
رقم 7 جيليز مراكش مراكش 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KINETIO
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شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع، كراء االمالك العقارية.

61 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ف  بلوك  غندوري  ممر  يوغوسالفيا 
رقم 7 جيليز مراكش مراكش 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 SAKINA AP : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(   SAKINA AP الشركة 
 Rue de la Boule d’Or 10100 ,63
 Romilly-sur-Seine 10100

Romilly-sur-Seine فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الزهراء  فاطمة  الشريفي  الأيدة 
 Rue du Général  ,35 عنوانه)ا( 
 de Gaulle 10000 Troyes 10000

Troyes فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126014.

422I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LES DOMAINES
OUMADLESSE

شركة حات املأؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

 LES DOMAINES OUMADLESSE
شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.77217

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملأتحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126138.
423I

BREFMA

SOMAPRES
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BREFMA
 N°3 IMM 20 AV MASSAOUD

 AL WIFKAOUI SALAM AGADIR
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
SOMAPRES شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم 3593 الرسم العقاري رقم 
1463409 تجزئة الحي املحمدي 
اكادير - 80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

48281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMAPRES
 MD DE  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FOURNITURE DE BUREAU,
 LIBRAIRIE, INFORMATIQUE,
 CENTRE DE COPIE ; ET DE
 MATERIELS ET FOURNITURES

 INDUSTRIELS ET MOBILIER

 DE BUREAU – AGENCE

 DE COMMUNICATION,

 DE PUBLICATION,

 D’EVENEMENTIEL ET

 PRESTATAIRE, REPRESENTANT

 ET CONSULTANT EN

 AFFAIRES COMMERCIALES,

 INDUSTRIELLES ET AGRICOLES

 – ORGANISATION DE

 RENCONTRES LITTERAIRES,

 D’EVENEMENTS ET FOIRES,

 ET D’ATELIERS DE LECTURE ET

 DE FORMATIONS – IMPORT

.EXPORT

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  العقاري  الرسم   3593 رقم 

املحمدي  الحي  تجزئة   1463409

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : اليعكوبي  ابتهال  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : ازكاغ  احمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيدة ابتهال اليعكوبي عنوانه)ا( 

تجزئة هبة او ديدة 24000 او ديدة 

املغرب.

عنوانه)ا(  ازكاغ  احمد  الأيد 

اكادير  املحمدي  حي  الصفاء  اقامة 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيدة ابتهال اليعكوبي عنوانه)ا( 

تجزئة هبة او ديدة 24000 او ديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 101881.

424I

EXTRA COMPTA SARL AU

ICEN SARL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXTRA COMPTA SARL AU
رقم 7 الطابق التاني شارع محمد 

الأادس خريبكة ، 25000، خريبكة 
املغرب

ICEN SARL شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 
محمد الأادس الطابق الثاني 

املقاومة خريبكة - 25000 خريبكة 
املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
مبلغ   ICEN SARL الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
محمد  شارع   24 اإلجتماعي  مقرها 
املقاومة  الثاني  الطابق  الأادس 
املغرب  خريبكة   25000  - خريبكة 

نتيجة ل : الع ز املالي.
 24 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الثاني  الطابق  الأادس  شارع محمد 
خريبكة   25000  - خريبكة  املقاومة 

املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( نوال مهوري وعنوانه)ا( 
الطابق  الأادس  محمد  شارع   24
 25000 خريبكة  املقاومة  الثاني 
)ة(  كمصفي  املغرب   KHOURIBGA

للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 307.
425I
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INCOR BUSINESS CONSULTING

LONDON AUTO PIECES
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 INCOR BUSINESS

CONSULTING

 Quartier Place Mozart Angle

 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence Tidghine, étage 5, N°

16، 90000، Tanger Maroc

LONDON AUTO PIECES شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 TANJA BALIA COMPLEXE

 RESIDENTIEL RICO COSTA

 BLOC 2 RDC Imm 4 N°113 -

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.66593

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2019 ماي   07 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 LONDON AUTO الشريك الوحيد 

PIECES مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

 TANJA اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 BALIA COMPLEXE RESIDENTIEL

 RICO COSTA BLOC 2 RDC Imm

املغرب  طنجة   4 N°113 - 90000

اوخاصة  العمل  ظروف   : ل  نتيجة 

بالشركاء.

 TANJA التصفية ب  و حدد مقر 

 BALIA COMPLEXE RESIDENTIEL

 RICO COSTA BLOC 2 RDC Imm

N°113 - 90000 4 طنجة املغرب. 

و عين : 

 TAHIR MUSHTAQ الأيد)ة( 

 TANJA BALIA وعنوانه)ا(   TARAD

 COMPLEXE RESIDENTIEL RICO

 COSTA BLOC 2 RDC Imm 4

املغرب  طنجة   N°113 90000

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2019 تحت رقم 7059.
426I

IMAD AMRAR

 CENTRE D›ETUDES ET
 CONSEIL EN URBANISME

 ET DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

 CENTRE D›ETUDES ET
 CONSEIL EN URBANISME

 ET DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 أ رياض 
الياسمين عمارة 1 شقة 7 طريق 
عين الشقف - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68399
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   06
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE D’ETUDES ET  :
 CONSEIL EN URBANISME
 ET DEVELOPPEMENT

. TERRITORIAL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للدراسات واالستشارات في التخطيط 

اوحضري والتنمية اإلقليمية.
أ   79  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 شقة   1 عمارة  الياسمين  رياض 
فاس   30000  - الشقف  عين  طريق 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : باسو  بن  امل  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  باسو  بن  امل  الأيدة 
ج  م  اوخطاب  بن  عمر  شارع   5 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  باسو  بن  امل  الأيدة 
ج  م  اوخطاب  بن  عمر  شارع   5 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2910.

427I

EXTRA COMPTA SARL AU

ICEN SARL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EXTRA COMPTA SARL AU
رقم 7 الطابق التاني شارع محمد 

الأادس خريبكة ، 25000، خريبكة 
املغرب

ICEN SARL شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 24 شارع 
محمد الأادس الطابق الثاني

 املقاومة خريبكة - 25000 خريبكة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.4193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2021 يوليوز   12 في  املؤرخ 

مأؤولية  حات  شركة   ICEN SARL

مبلغ  الوحيد  الشريك  حات  محدودة 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

محمد  شارع   24 اإلجتماعي  مقرها 

املقاومة  الثاني  الطابق  الأادس 

املغرب  خريبكة   25000  - خريبكة 

نتيجة اللع ز املالي.

و عين : 

الأيد)ة( نوال مهوري وعنوانه)ا( 

الطابق  الأادس  محمد  شارع   24

 25000 خريبكة  املقاومة  الثاني 

خريبكة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 24 وفي   2021 يوليوز   12 بتاريخ 

الثاني  الطابق  الأادس  شارع محمد 

خريبكة   25000  - خريبكة  املقاومة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 15 يوليوز 

2021 تحت رقم 367.

428I

CCJF

 LES EMBALLAGES
MODERNES

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 LES EMBALLAGES MODERNES

»شركة املأاهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 20، زنقة 

الكاتب - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.6597
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بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   26 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
نبيل  : تجديد وكالة املتصرف الأيد 
حين  إلى  أي  6 سنوات  ملدة  الأقاط 
في  للبث  املدعو  العام  او مع  انعقاد 

حأابات سنة 2026.
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
في  املنعقد  اإلداري  امل لس  قرر   :
نفس اليوم باملقر اإلجتماعي للشركة، 
الأيد  وكالة  تجديد  على  املصادقة 
نبيل الأقاط في مهامه كرئيس مدير 

عام طيلة مدته كمتصرف 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: تجديد وكالة متصرف
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787448.
429I

خبرة الشرق

ESPACE BENISNASSEN
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

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
ESPACE BENISNASSEN شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
واد درعة حي املأيرة بركان - 63300 

بركان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7663
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
املأيرة  حي  درعة  واد  زنقة   128«
إلى  املغرب«  بركان   63300  - بركان 

 - بركان  اكليم  دائرة  بوغريبة  »دوار 
63300 بركان املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 425/2021.
430I

AG.FIDUCIAIRE

CERAM JOUADRA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC
CERAM JOUADRA شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

انوال اقامة البركة طابق 5 رقم 21 - 
60000 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.33677
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تحويل  تم   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 5 طابق  البركة  اقامة  انوال  »شارع 
إلى  املغرب«  - 60000 وجدة   21 رقم 
»180 اقامة النصر شقة 3 - 60000 

وجدة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2585.
431I

FIDUCIAIRE BILAL

BOUIGA CASH
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

BOUIGA CASH شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 67 
رقم 4497 وجه عروس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53681
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUIGA CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال وتأديد الفواتير.
 67 : زنقة  عنوان املقر االجتماعي 
 50000  - عروس  وجه   4497 رقم 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : صباح  بويكة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  صباح  بويك  الأيدة 
عروس  وجه   4497 رقم   87 زنقة 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  صباح  بويك  الأيدة 
عروس  وجه   4497 رقم   87 زنقة 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3180.
432I

NOTAIRE

PROMOTORA DEL NORTE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

NOTAIRE
91 شارع محمد اوخامس إقامة 

ياسمينة الطابق األول رقم 4 طنجة 
، 90000، طنجة املغرب

 PROMOTORA DEL NORTE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 115 شارع 
سيدي محمد بن عبد هللا الطابق 
الرابع رقم 16 - 90000 طنجة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.48623

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 يونيو   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي : 
ال  والتدريس  التدريب  التعليم، 
سيما إنشاء وتأيير جميع املدارس ، 
املراكز الثقافية أو الرياضية أو املباني 
امللحقة بالغرض مماثلة أو حات صلة 
والتي تأاهم بشكل أو بآخر في توسيع 

نشاط الشركة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6287.

433I

افاق 2020

.S.E.J.A.K. Sarl A.U
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

افاق 2020
134 زنقة طرابلس حي الرياض 
خريبكة ، 25000، خريبكة املغرب

 .S.E.J.A.K. Sarl A.U
شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : 80 بلوك 
2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 80 بلوك 
2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 25000 

خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.5139

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يوليوز   08 في  املؤرخ 
حات  شركة   .S.E.J.A.K. Sarl A.U
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 80 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
خريبكة  الزيتونة  حي  ب2   2 بلوك 
80 بلوك 2 ب2 حي الزيتونة خريبكة 
25000 خريبكة املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الهدف.
و عين : 

وعنوانه)ا(  جبيرة  نبيل  الأيد)ة( 
املغرب  خريبكة   25000 خريبكة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 08 يوليوز 2021 وفي 80 بلوك 
2 ب2 حي الزيتونة خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 356.
434I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

 CAPELLA ENGINEERING
SARL

إعالن متعدد القرارات

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 BD ABDELLAH CHEFCHAOUNI
 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 CAPELLA ENGINEERING SARL
»شركة حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 
 RES CENTRALE PARK IM A
 2ème étage bureau n° 20

mohammedia - 28810 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.25263

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

: نقل املقر االجتماعي
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: تفويت حصص اجتماعية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تحيين النظام االسا�شي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1626.

435I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 MENZEH SAISS
DEVELOPPEMENT
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
 MENZEH SAISS

DEVELOPPEMENT »شركة 
املأاهمة«

 FES : وعنوان مقرها االجتماعي
 GALERIE COMMERCIALE

 BADR,62 BV MOHAMED V
MAGASIN N°3 - 30000 فاس 

املغرب.
»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.45815

اإلداري  العام  او مع  إطار  في   
تقرر   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 
رئيأا  سعد  املرني�شي  الأيد  تعيين 
 MENZEH شركة  إدارة  مل لس 
بتاريخ   SAISS DEVELOPPEMENT

 03 يونيو 2021 وتتمثل الصالحيات 
الرئيس  تعيين   : يلي  فيما  له  املخولة 
انعقاد  مع  تنتهي  سنوات  ست  ملدة 
في  يبت  الذي  الأنوي  العام  او مع 
في املنتهية  املالية  الأنة   محاسبة 
اعمال  تنظيم   2026 دجنبر   31  
اشتغال  على حأن  الأهر  امل لس  

جميع مكونات الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3463.
436I

STE FIGEC

CHAMIONG SARL
إعالن متعدد القرارات

STE FIGEC
10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب
CHAMIONG SARL »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : 51 شارع 
املحطة املدينة او ديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.19215

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 04 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
الذي  الهبة  عقد  على  بناء   : مايلي 
اوحدو�شي  الأيد  قام  بمقتضاه 
لطيف بوهب جميع حصصه بشركة 
تأاوي  التي   CHAMIONG SARL
15000 سهم بالشركة لوالده الأيد 
العام  او مع  قبل  علي،  اوحدو�شي 
على  ووافقوا  املذكورة  الهبة  للشركاء 

تنفيذها 
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
على  واملصادقة  التحقق   : مايلي 
 1 بتاريخ  املنعقد  الكراء  عقد  فسخ 
إمضاءه  تم  والذي   2019 أكتوبر 
شركة  بين  اكتوبر2019   15 بتاريخ 
وشركة   CHAMIONG SARL
باملأتودع  واملتعلق   SCI NABILA

الحي  موريطانيا  بإقامة  املتواجد 

الصناعي البرنو�شي الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  بند 

مايلي : تغييراملادتين 6 و7 من النظام 

االسا�شي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3311.

437I

جيأط كومبطا ش.ح.م.م.ش.و

PALOMA 44 RENT CAR
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيأط كومبطا ش.ح.م.م.ش.و

شارع اوحأن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�شي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

PALOMA 44 RENT CAR شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بشارع محمد داوود رقم 128 تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

30001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   22

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALOMA 44 RENT CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات بدون سائق.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بشارع محمد داوود رقم 128 تطوان 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
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أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

500 حصة   : الأيد محمد باعبو 
بقيمة 100 درهم للحصة .

الأيد سفيان باعبو : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  باعبو  محمد  الأيد 
تطوان   128 رقم  داوود  محمد  شارع 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  باعبو  سفيان  الأيد 
تطوان   128 رقم  داوود  محمد  شارع 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  باعبو  محمد  الأيد 
تطوان   128 رقم  داوود  محمد  شارع 

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2955.

438I

FIDUCIA-MID

PHYTO ASSAFAR SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
 PHYTO ASSAFAR SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
إقامة سومية زنقة الزهراء ايت الربع 

- 54350 ميدلت املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO ASSAFAR SARL AU
: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 
الفالحية،االشغال املختلفة أو البناء.

 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة سومية زنقة الزهراء ايت الربع 

- 54350 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
العزيز  عبد  حمو  ايت  الأيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
العزيز  عبد  حمو  ايت  الأيد 
الربع  ايت  الزهراء  زنقة  عنوانه)ا( 

54350 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
العزيز  عبد  حمو  ايت  الأيد 
الربع  ايت  الزهراء  زنقة  عنوانه)ا( 

54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 214.
439I

FIDUCIAIRE CABFIS

 GO&DEV DELIVERY
CENTER

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
FIDUCIAIRE CABFIS

 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC
 GO&DEV DELIVERY CENTER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع عقبة وشارع فال ولد عمير 
عمارة 41 بالطو رقم 4 بالطابق 
الرابع أكدال - 10106 بالرباط 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.424607
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 05 دجنبر 2018 تم تحويل 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
فال  وشارع  عقبة  شارع  ملتقى   «
 4 رقم  بالطو   41 عمارة  عمير  ولد 
 10106  - أكدال  الرابع  بالطابق 
بالرباط املغرب« إلى » ملتقى شارع 2 
مارس وشارع القدس عمارة K رقم 5 
الدارالبيضاء - 20480 الدار البيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 00692688.
440I

sofoget

EDUCOM
شركة حات املأؤولية املحدودة

تغيير الأنة املالية

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
educom »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي : القنيطرة 
905 زنقة عبدالكريم بن هشام بير 
رامي شرقية - 14000 القنيطرة 

املغرب.
»تغيير الأنة املالية«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.30903

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 يونيو 2021

 01 إلى   : املالية  الأنة  تغيير  تقرر 

31 غشت من الأنة  سبتمبر وينتهي 

املوالية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85791.

441I

NAC CONSEIL

 PHARMACIE JBEL TGHAT

DE FES
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 PHARMACIE JBEL TGHAT DE

FES شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مس د 

ارحمة حي تغات فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   11

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE JBEL TGHAT DE

. FES
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غرض الشركة بإيجاز : 
 صيدلية بيع املنتجات الطبية.

مس د   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ارحمة حي تغات فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 470.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 4.700  : الشقر  احمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الشقر  احمد  الأيد 
فيال 3 تجزئة البأاتين طريق ايموزار 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  الشقر  احمد  الأيد 
فيال 3 تجزئة البأاتين طريق ايموزار 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3393.

442I

Finconseil

 BUREAU SUPÉRIEUR DE 
 CONTRÔLE TECHNIQUE ET

STRUCTURE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc
 Bureau supérieur de contrôle 
technique et structure شركة 
حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 

زركتوني الطابق 5 رقم 17 - 20200 
الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510393

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 Bureau : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

 supérieur de contrôle technique

.et structure

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراقبة.

 46  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20200 - 17 5 رقم  الطابق  زركتوني 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : معين  محأن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  معين  محأن  الأيد 

 1 رقم  ملي عبد هللا  مانيا  هاي  شارع 

20200 سطات اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  معين  محأن  الأيد 

 1 رقم  ملي عبد هللا  مانيا  هاي  شارع 

20200 سطات اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

443I

 MARRAKECH GLOBAL BUSINESS

OFFSHORING

METAL STEEL ALLU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH GLOBAL
BUSINESS OFFSHORING
 RUE EL KARAOUIN HAY

 AMERCHICH N°83 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

METAL STEEL ALLU شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
 Propriété وعنوان مقرها اإلجتماعي
 dite EL GHABA AIT MASSOUD,
 la commune HARBIL EL BOUR

 Marrakech MARRAKECH
40000 MARRAKECH MAROC

مأؤولية  حات  شركة  تأسيس 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
117069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   08
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 METAL : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.STEEL ALLU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 L’achat, la vente, le négoce et
 l’importation de tous matériaux

.; de construction
 Propriété : عنوان املقر االجتماعي
 dite EL GHABA AIT MASSOUD,
 la commune HARBIL EL BOUR
 Marrakech MARRAKECH

.40000 MARRAKECH MAROC
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عبد املولى برومان : 5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

برومان  املولى  عبد  الأيد 

 230 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

برومان  املولى  عبد  الأيد 

 230 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126100.

444I

BDO

AFRICA FRANCHISE INVEST
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BDO

 119Bd Abdelmoumen، 5ème

 Etage N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

 AFRICA FRANCHISE INVEST

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيتي 

ONCF املحل 14 شارع موالي 

إسماعيل الدار ابيضاء - 20300 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

508463

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير 

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA FRANCHISE INVEST

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو إما نيابة عنها أو نيابة 

وفي  املغرب  في  ثالثة،  أطراف  عن 

جميع البلدان األخرى : 

وتشخيص  وتصميم  دراسة 

وتنفيذ خدمات األنظمة التالية : 

- صيانة نظام التكييف

- إنجاز وتجديد منشآت التكييف

- صيانة نظام التبريد

- صيانة نظام التدفئة

- صيانة نظام التهوية

التركيب  أنظمة  وتنفيذ  صيانة   -

اوحراري للمباني.

- صيانة نظام االجهزة املنزلية

- صيانة نظام الصرف الصحي

- صيانة أنظمة حمامات الأباحة 

ومعاو ة املياه

- صيانة نظام البأتنة

املشاريع  واستشارة  دراسة   -

اوحرارية  الطاقة  بدراسة  املتعلقة 

والكهربائية 

- تأويق أي أجهزة تكييف وتبريد 

وتهوية وأي منتج متعلق باملباني.

- استيراد وتصدير جميع أصناف 

التبريد الصناعي والتكييف والأباكة 

واملغاسل  الصناعية  واملطابخ 

والصحية  والعزل  املنزلية  واألجهزة 

وقطع  والتهوية  العامة  والكهرباء 

الغيار املنتجة مباشرة منها أو من قبل 

شركات محلية أو أجنبية

- إدارة ماركات االمتياز او زئي.

واوحصول،  االستحواح،   -

والتمثيل، واالمتياز، واالستغالل، أو 

أشكالها،  بجميع  الصغيرة  االمتيازات 

و ميع  اوحصري،  الشركة  وحأاب 

التجارية  والعالمات  االختراع  براءات 

والعمليات،  والتراخيص  والعالمات 

األجنبية،  أو  منها  املغربية  سواء 

من  األشكال  من  شكل  بأي  املتعلقة 

االجتماعية  األشياء  أحد  إلى  نوع  أي 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

جميع  في  الشركة  مشاركة   -
أو  املغربية  الشركات  أو  الشركات 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  األجنبية، 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها  سيتم 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
األشياء  بجميع  أو  الشركة  بموضوع 
سيما  وال  الصلة،  حات  أو  املماثلة 
االتحادات  أو  الشركات  أو  الشركات 
التي يكون الهدف منها من املرجح أن 
الشركة،  هدف  تحقيق  في  تأاهم 
طريق  عن  سيما  وال  الوسائل،  بكل 
املأاهمة أو االكتتاب أو شراء األسهم 
بين املأتفيدين  الدمج  أو  أو األسهم 
أو  التحالف  أو  املشترك  املشروع  أو 

الرعاية.
سيتي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي  شارع   14 املحل   ONCF
 20300  - ابيضاء  الدار  إسماعيل 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
800 حصة   : حداد  أحمد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : حداد  اليزيد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : الأعودي  آمال  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد أحمد حداد عنوانه)ا( دوار 
والد مالك أشراقة بوسكورة البيضاء 

27182 الدار ابيضاء املغرب.
الأيدة آمال الأعودي عنوانه)ا( 
بوسكورة  أشراقة  مالك  والد  دوار 
ابيضاء  الدار   27182 البيضاء 

املغرب.
الأيد اليزيد حداد عنوانه)ا( دوار 
والد مالك أشراقة بوسكورة البيضاء 

27182 الدار ابيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد أحمد حداد عنوانه)ا( دوار 
والد مالك أشراقة بوسكورة البيضاء 

27182 الدار ابيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784255.

445I

sofoget

CAR EL HAIMER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CAR EL HAIMER شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي آلقنيطرة 

57 زنقة مصطفى رفيعي رقم 4 

14000 آلقنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.42813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 ماي   03 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 CAR EL HAIMER الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

آلقنيطرة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 4 رقم  رفيعي  مصطفى  زنقة   57

 : ل  نتيجة  املغرب  آلقنيطرة   14000
زيادة خأائر شركة.

و حدد مقر التصفية ب آلقنيطرة 
 -  4 رقم  رفيعي  مصطفى  زنقة   57

14000 آلقنيطرة املغرب. 

و عين : 

حيمر  مصطفى  الأيد)ة( 

 14000 آلقنيطرة  وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  آلقنيطرة 

للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85793.

446I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

EKIPEO MAROC
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

EKIPEO MAROC شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

كارنوت الطابق الأابع عمارة رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EKIPEO MAROC

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.

عنوان املقر االجتماعي : 23 شارع 

كارنوت الطابق الأابع عمارة رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
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 ZERBIB MATHIEU الأيد 
حصة   DONATO ROBERT : 220

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 ZERBIB MATHIEU الأيد 
عنوانه)ا(   DONATO ROBERT
 33AVENUE JULES FERRY 69780,

.MIONS 69000 LYON FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
 ZERBIB MATHIEU الأيد 
عنوانه)ا(   DONATO ROBERT
 33AVENUE JULES FERRY 69780,

MIONS 69000 LYON FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244601.
447I

خبرة الشرق

DEUX FRERES CAR
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

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
DEUX FRERES CAR شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب يقع 
باقامة النصر شارع اوحأن الثاني 
حي الأالم سيدي سليمان بركان - 

63300 بركان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4047
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 يونيو   18 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
شارع  النصر  باقامة  يقع  »مراب 
سيدي  الأالم  حي  الثاني  اوحأن 
بركان   63300  - بركان  سليمان 
حي  عتيق  بني  زنقة   35« إلى  املغرب« 

ملوية بركان - 63300 بركان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 424/2021.
448I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
اوخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
ABM شركة حات مأؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
حمووالد الطيب فاس سايس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35873

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يونيو   02 في  املؤرخ 
حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 
الشريك الوحيد ABM مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي دوار والد حمووالد الطيب 
املغرب  فاس   30000  - سايس  فاس 

نتيجة ل : حل مبكر.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - سايس  فاس  الطيب  والد حمووالد 

30000 فاس املغرب. 
و عين : 

غازي  ابن  اوحأن  الأيد)ة( 
اخالقي وعنوانه)ا( شارع الكرامة زنقة 
 30000  1 الزهور   21 رقم  الشحرور 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3384.

449I

RIM FINANCIAL

جنرال اورطوضونتيك 
GENERAL ORTHODONTICS

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 GENERAL جنرال اورطوضونتيك

ORTHODONTICS »شركة حات 

املأؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : 165 

شارع عبد املومن اقامة ا الطابق 3 

شقة رقم 2 - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.108479

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 أبريل 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

مايلي : تغيير املقر االجتماعي للشركة 

165 شارع عبد  الأابق  العنوان  من 

رقم  شقة   3 الطابق  ا  اقامة  املومن 

163 شارع عبد  2 الى العنوان اوحالى 

املومن رقم 42 كالري ليشون سانتر

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

: تعديل القانون االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي 

: املقر االجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787280.

450I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT SERVICE Sarl
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 BOUHARRAT SERVICE Sarl

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

ابن بطوطة رقم 13 طريق تطوان : 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.102001

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

طريق   13 رقم  بطوطة  ابن  »مجمع 

طنجة   90000  - طنجة   : تطوان 

الغربية  عوامة  »منطقة  إلى  املغرب« 

 90000  - طنجة  و1  ب   444 قطعة 

طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244505.

451I

sofoget

S.R.D.CIVI.COM
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

S.R.D.CIVI.COM شركة حات 
املأؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

مغرب عربي تمديد د رقم 195 

kenitra 14000 املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في الس ل التجاري 
.42255

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   2020 فبراير   19 في  املؤرخ 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   S.R.D.CIVI.COM
مقرها  وعنوان  درهم   60.000
عربي  مغرب  القنيطرة  اإلجتماعي 
 kenitra  14000  195 رقم  د  تمديد 
خأائر  زيادة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
 -  195 رقم  د  تمديد  عربي  مغرب 

14000 القنيطرة املغرب. 
و عين : 

غشيم  سعيد  الأيد)ة( 
غشيم   14000 غشيم  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 30 مارس 

2021 تحت رقم 81833.
452I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI LOCATION
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيأية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
ZAKI LOCATION شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 

الكمنطقة الأياحية طريق كلميمة 
- 52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
15065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ZAKI  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات.
 10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكمنطقة الأياحية طريق كلميمة - 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : فاطمة  مولى  بن  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيدة بن مولى فاطمة عنوانه)ا( 
 52000 االنارة  تجزئة   65 رقم 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  سومية  شارف  الأيدة 
 1 العاطي  عين   31 رقم  الفتح  تجزئة 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1079.
453I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

LITTLE BY LITTLE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

LITTLE BY LITTLE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
232 املتواجد بالطابق االر�شي من 
العمارة رقم 85 بمشروع النهضة 

الشطر8 حي الأالم اكادير - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

48317
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   18
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 LITTLE : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.BY LITTLE
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

,قاعة الشاي ومقهى.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االر�شي  بالطابق  املتواجد   232 رقم 
النهضة  85 بمشروع  من العمارة رقم 
الشطر8 حي الأالم اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : ابراغ  اوحأن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  ابراغ  اوحأن  الأيد 
تيكوين   118 رقم  الزيتون  تمديد  حي 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ابراغ  اوحأن  الأيد 

تيكوين   118 رقم  الزيتون  تمديد  حي 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 102293.

454I

SAGASUD

TIROT TRANS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

TIROT TRANS شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العودة الشطر 10 رقم 2292 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   09

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 TIROT : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحأاب الغير وللحأاب اوخاص نقل 

نقل  والدولي  املحلي  النقل  البضائع 

كا  عامة  بصفة  واملأافرين  الأياح 

نشاط يتعلق بالنقل .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العودة الشطر 10 رقم 2292 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد مبارك قبوش : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : ازاز  فاطمة  الأيدة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 50000  : قبوش  مبارك  الأيد 
بقيمة 100 درهم.

 50000  : ازاز  فاطمة  الأيدة 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ازاز  فاطمة  الأيدة 
ايت  اركانة  تجزئة   183 رقم  د  بلوك 

ملول 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  قبوش  مبارك  الأيد 
ايت   59 رقم  س  بلوك  اركانة  تجزئة 

ملول 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
455I

ديوان اوخبرة

FACILITY CHIME
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان اوخبرة
مكتب 45 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاوية شارع محمد ديوري 
ومحمد عبده القنيطرة ، 14000، 

القنيطرة املغرب
FACILITY CHIME شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
45 اقامة كاميليا تقاطع شارع محمد 
الديوري ومحمد عبدو القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   19
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FACILITY CHIME
-التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في مواد التنضيف.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  تقاطع  كاميليا  اقامة   45 رقم 
عبدو  ومحمد  الديوري  محمد 
القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   250  : طهير  خالد  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : الداد�شي  يوسف  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : طهير  هند  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : جيدار  الزهرة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد يوسف الداد�شي عنوانه)ا( 
الحي  10350 ح ص  كلم   110 طريق 
البيضاء  البرنو�شي  سيدي  الصناعي 

20600 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  طهير  خالد  الأيد 
الحي  10350 ح ص  كلم   110 طريق 
البيضاء  البرنو�شي  سيدي  الصناعي 

20600 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  طهير  هند  الأيدة 
الحي  10350 ح ص  كلم   110 طريق 
البيضاء  البرنو�شي  سيدي  الصناعي 

20600 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  جيدار  الزهرة  الأيدة 
الحي  10350 ح ص  كلم   110 طريق 
البيضاء  البرنو�شي  سيدي  الصناعي 

20600 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد يوسف الداد�شي عنوانه)ا( 

الحي  10350 ح ص  كلم   110 طريق 

البيضاء  البرنو�شي  سيدي  الصناعي 

20600 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 85593.

456I

SOBEGEST

STE S.M.B MARBRE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE S.M.B MARBRE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 

سينا رقم 9 شقة رقم 23 الطابق 

الرابع االزدهار - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   07

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.M.B MARBRE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام

- االستيراد والتصدير.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابن سينا رقم 9 شقة رقم 23 الطابق 

مراكش   40000  - االزدهار  الرابع 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد مهدي بلكوط : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  بلكوط  مهدي  الأيد 
 40000  724 رقم   2 النخيل  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بلكوط  مهدي  الأيد 
 40000  724 رقم   2 النخيل  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 186056.

457I

ste figmara

 A R T S CARRIERES DU

CENTRE
شركة حات املأؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste figmara

 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،

marrakech maroc

 A R T S CARRIERES DU CENTRE

شركة حات املأؤولية املحدودة

 N° 45 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Lot appt 4 etage 2eme Hay Al

 Massar Marrakech - 40000

.MARRAKECH MAROC
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.102427

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

 N° 45 Lot appt 4 etage 2eme«

 Hay Al Massar Marrakech -

 »40000 MARRAKECH MAROC

 Douar Slimane Kettara Coté« إلى

 Ouled Dlim Marrakech - 40000

.»MARRAKECH MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126177.

458I

ste figmara

 A R T S CARRIERES DU
CENTRE

شركة حات املأؤولية املحدودة
تعيين مأير جديد للشركة

ste figmara

 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 40000،

marrakech maroc

 A R T S CARRIERES DU CENTRE

شركة حات املأؤولية املحدودة

 Douar وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Slimane Kettara Coté Ouled

 Dlim Marrakech - 40100

.Marrakech Maroc

تعيين مأير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.102427

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

 TALBI )مأير جديد للشركة الأيد)ة

JAMAL كمأير وحيد

تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126177.

459I

UNION BEST SOLUTIONS

IFIZA
شركة حات املأؤولية املحدودة

حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

IFIZA شركة حات املأؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

جيوكاندا شارع خالد ابن الوليد - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18813

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   04 في  املؤرخ 

املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 

IFIZA مبلغ رأسمالها 300.000 درهم 

اقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - الوليد  ابن  خالد  شارع  جيوكاندا 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

عن  وع زها  الشركة  خأائر  زيادة 

االستمرار.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الوليد  ابن  خالد  شارع  جيوكاندا 

40000 مراكش املغرب. 

و عين : 

سعود  تازي  فريدة  الأيد)ة( 

2 فيال  3 القصبة  وعنوانه)ا( املأيرة 

1 ج 40000 مراكش املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125286.

460I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

DERB
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DERB شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 درب 
راوية باب دكالة - 40030 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46933

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2021 يونيو   14 في  املؤرخ 

محدودة  مأؤولية  حات  شركة  حل 

مبلغ   DERB الوحيد  الشريك  حات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

باب  راوية  37 درب  مقرها اإلجتماعي 

دكالة - 40030 مراكش املغرب نتيجة 

ل : توقيف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 37 درب 
مراكش   40030  - دكالة  باب  راوية 

املغرب. 

و عين : 

كريأتوف  فليب  الأيد)ة( 

شاليندار وعنوانه)ا( 62 درب اوحمام 

املغرب  مراكش   40000 املواسن 

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126195.

461I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

AZ4 TRANSPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
اوخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
AZ4 Transport شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 335 
تجزئة اللة موالتي طريق املنزل - 

30000 صفرو املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 AZ4  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Transport
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املأتخدمين.
 335  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املنزل  طريق  موالتي  اللة  تجزئة 

30000 صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : ازروال  سعيد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا(  ازروال  سعيد  الأيد 
املنزل  تجزئة اللة موالتي طريق   335

3000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  ازروال  سعيد  الأيد 
املنزل  تجزئة اللة موالتي طريق   335

3000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   05 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 349.

462I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MATÉRIAUX CONFIANCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
اوخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب
matériaux confiance شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 حي 
موالي ادريس اقامة 52 الطابق 3 
الشقة 15 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.matériaux confiance

مواد  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال   - والتصدير  االستراد   - البناء 

اخرى.

حي   52  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 الطابق   52 اقامة  ادريس  موالي 

الشقة 15 - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد محمد ابن حدوش : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

حدوش  ابن  محمد  الأيد 

موالي  تجزئة   42 عمارة  عنوانه)ا( 

ادريس تغات 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

حدوش  ابن  محمد  الأيد 

موالي  تجزئة   42 عمارة  عنوانه)ا( 

ادريس تغات 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3428.

463I

WORLD SKY BATIMENT

WORLD SKY BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

WORLD SKY BATIMENT

 ،NREA 183 شارع ولي العهد، مركز

الطابق األر�شي، املحل رقم 13 ، 

90000، طنجة املغرب

WORLD SKY BATIMENT »شركة 

حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 183 

 ،NREA شارع ولي العهد، مركز

الطابق األر�شي، املحل رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب رقم الس ل 

التجاري بطنجة 101203.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53857 مكناس.

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
: تحويل املقر االجتماعي للشركة من 
طنجة،  بمدينة  الكائن  اوحالي  مقرها 
 ،NREA 183 شارع ولي العهد، مركز 
إلى   ،13 رقم  املحل  األر�شي،  الطابق 
املقر او ديد الكائن بمدينة مكناس، 
تجزئة سلمى، طريق أكوراي، الطابق 

األر�شي، املكتب رقم 2.
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
: تجديد ثقة تأيير الشركة في  مايلي 
محمد  بلمكي،  العالي  عبد  الأادة 
بصفتهم  بلمكي  الرحيم  وعبد  روم 
وحلك  للشركة،  شركاء  غير  مأيرين 
في  الشركة  تلزم  محدودة.  غير  ملدة 
املشترك  بالتوقيع  معامالتها  جميع 
بين الأيد عبد العالي بلمكي والأيد 
الرحيم  عبد  الأيد  أو  روم  محمد 

بلمكي والأيد محمد روم.
قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 
القانون  صياغة  وإعادة  تحيين   :
ليشمل  وحلك  للشركة  األسا�شي 

مجموع التغييرات او ديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
على  ينص  الذي   :  0 رقم  بند 
مايلي : تحيين وإعادة صياغة النظام 

األسا�شي بالكامل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2021 تحت رقم 3436 إيداع مكناس 
بتاريخ   243925 طنجة  إيداع   /

.28/06/2021
464I

LAMAF SARL

 OUJDA LIBRAIRIE 
PAPETERIE SARL

شركة حات املأؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC

 OUJDA LIBRAIRIE PAPETERIE 

SARL شركة حات املأؤولية 

املحدودة

 BD 106 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOHAMED DERFOUFI OUJDA

.- 60000 OUJDA MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.24923

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.800.000«

 1.900.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2554.

465I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BY HALA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

BY HALA شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

او يش امللكي إقامة الأعيدي 

مكاتب الفتح الطابق اوخامس 

الشقة رقم 25 - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68935
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 BY  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HALA
تصفيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشعر للأيدات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الأعيدي  إقامة  امللكي  او يش 
مكاتب الفتح الطابق اوخامس الشقة 

رقم 25 - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : عويني  هالة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  عويني  هالة  الأيدة 
املنظر  شارع  العروي  جبل  زنقة   24
فاس   30000 س  النرجس  او ميل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  عويني  هالة  الأيدة 
املنظر  شارع  العروي  جبل  زنقة   24
فاس   30000 س  النرجس  او ميل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3521/21.
466I

MOORISH

MARWANE KHALIL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

MARWANE KHALIL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

اوحرية زنقة 1 عمارة 3 شقة 4 شارع 

األمير موالي عبد هللا حي املحمدي - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARWANE KHALIL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلكترونية.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اوحرية زنقة 1 عمارة 3 شقة 4 شارع 

 - األمير موالي عبد هللا حي املحمدي 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 TAFILETTA : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(   TAFILETTA الشركة 

 UPLAND DR NUM 710  1321

 HOUSTON TX 77043X 0

هيوستن امريكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  خليل  مروان  الأيد 

 01 زنقة  عبدهللا  موالي  االمير  شارع 

الرقم 03 70000 العيون املغرب

عنوانه)ا(  حاتمي  فاطمة  الأيدة 

 321 ش  ط2  الدين  نصيح  زنقة   3

البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 

467I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CONSTRUPRO

شركة حات املأؤولية املحدودة

تعيين مأير جديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

CONSTRUPRO شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31 

شارع باحنيني طريق عين الأمن - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مأير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.35483

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يونيو   15 في  املؤرخ 

مأير جديد للشركة الأيد)ة( العلج 

محمد منتصر كمأير وحيد

تبعا لقبول استقالة املأير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3522/21.

468I

beroc conseil

FH CUIR
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

FH CUIR شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

عرصة او امعي الزنجفور فاي 

املدبنة فاس - 30110 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   01

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 FH  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUIR

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع األلبأة او لدية

االستيراد والتصدير.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

فاي  الزنجفور  او امعي  عرصة   11

املدبنة فاس - 30110 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000 الأيد اوحأن الفاري�شي : 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16416

الفاري�شي  اوحأن  الأيد 
باب  تجزئة   225 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30090 فاس  تغات  االندلس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الفاري�شي  اوحأن  الأيد 
باب  تجزئة   225 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   30090 فاس  تغات  االندلس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3325.

469I

موثق

ELECTRO EAU SERVICES
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق

شارع او يش امللكي اقامة املنزه رقم 

ا تطوان شارع او يش امللكي اقامة 

املنزه رقم ا تطوان، 93200، تطوان 

املغرب

electro eau services شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرتيل 

 tetouan شارع الأكة حي الأواني

tetouan 93200 املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29827

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   16

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 electro : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.eau services

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

االدوات املائية والكهربائية .

مرتيل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 tetouan الأواني  حي  الأكة  شارع 

tetouan 93200 املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

حي  عنوانه)ا(  امليأر  منير  الأيد 

املضيق  اسمير  سد  طريق  بوزغالل 

93200 املضيق املغرب.
القادري  اوحميد  عبد  الأيد 

عبد  شارع   16 غيال  اقامة  عنوانه)ا( 

الدار  اوحأني  حي  بوطالب  الهادي 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا(  امليأر  منير  الأيد 

املضيق  اسمير  سد  طريق  بوزغالل 

93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1711.

470I

فيد بيأت كونأيلتين

BEST SUD IMPORT EXPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيأت كونأيلتين

حي الأعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب

 BEST SUD IMPORT EXPORT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 02 
رقم 22 حي موالي رشيد الشطر 

االول العيون بلوك 02 رقم 22 حي 
موالي رشيد الشطر االول العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   14

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 BEST  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SUD IMPORT EXPORT

تأويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع العطور..

عنوان املقر االجتماعي : بلوك 02 
رقم 22 حي موالي رشيد الشطر االول 

موالي  حي   22 رقم   02 بلوك  العيون 

 70000 العيون  االول  الشطر  رشيد 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : املأاعدي  لفقير  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد لفقير املأاعدي عنوانه)ا( 

الشطر  رشيد  موالي  حي   02 بلوك 

االول 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد لفقير املأاعدي عنوانه)ا( 

الشطر  رشيد  موالي  حي   02 بلوك 

االول 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2391.

471I

فيد بيأت كونأيلتين

SALAMA BEGOCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيأت كونأيلتين

حي الأعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االول ، 

70000، العيون املغرب

SALAMA BEGOCE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة 02 شارع قايد ناجم العيون 

حي الوحدة 02 شارع قايد ناجم 

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

37559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   13

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALAMA BEGOCE

: بيع املواد  بإيجاز  غرض الشركة 

الغدائية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
02 شارع قايد ناجم العيون  الوحدة 

ناجم  قايد  شارع   02 الوحدة  حي 

العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

زيو  الرحمان  عبد  سيدي  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

زيو  الرحمان  عبد  سيدي  الأيد 
عنوانه)ا( حي الوحدة 2 زنقة 18 رقم 

33 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
زنقة  عنوانه)ا(  زايو  علين  الأيد 
 70000  01 الوحدة  حي   33 رقم   18

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2392.

472I

LA MAISON JAUNE

LA MAISON JAUNE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

LA MAISON JAUNE
20 اقامة اسماعيل رقم 7 درب 

امليتر 2 الزنقة 11 البيضاء 20 اقامة 
اسماعيل رقم 7 درب امليتر 2 الزنقة 
11 البيضاء، 20370، البيضاء 

املغرب
LA MAISON JAUNE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 اقامة 
اسماعيل رقم 7 درب امليتر 2 الزنقة 
11 البيضاء - 20370 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.472389

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يونيو   08 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
بوقاع  محمد  )ة(  الأيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
)ة( نعيمة اوبال  حصة لفائدة الأيد 

بتاريخ 11 ماي 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 784390.

473I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RIMAL ZAER
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
RIMAL ZAER شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 10 شارع 

 C/O C.A - 6 اوحرية ط 3 الشقة
20000 البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  17 مارس  في  املؤرخ 
القانوني للشركة من »شركة  الشكل 
حات مأؤولية محدودة حات الشريك 
املأؤولية  حات  »شركة  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 781707.
474I

CANOCAF SARL

OPTIQUE ALOMRANE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنأاء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
OPTIQUE ALOMRANE شركة 

حات املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفتح رقم 756 العمران سلوان - 

62702 الناظور املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22513

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIQUE ALOMRANE

غرض الشركة بإيجاز : - بصريات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - سلوان  العمران   756 رقم  الفتح 

62702 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : تكال  املهدي  الدين  الأيد صدر 

50 بقيمة 100 درهم.

الأيدة ابتأام بننانا : 950 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

تكال  املهدي  الدين  صدر  الأيد 

عنوانه)ا( حي لعري الشيخ زنقة لندن 

الناظور   62000  7 رقم   44 عمارة 

املغرب .

عنوانه)ا(  بننانا  ابتأام  الأيدة 

 08 03 رقم  حي املحمدية عمارة أ ط 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

تكال  املهدي  الدين  صدر  الأيد 

عنوانه)ا( حي لعري الشيخ زنقة لندن 

الناظور   62000  7 رقم   44 عمارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 06 يوليوز 

2021 تحت رقم 2006.

475I

CANOCAF SARL

BOCACION
شركة حات املأؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CANOCAF SARL

شارع او يش امللكي زنقة اوخنأاء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

BOCACION شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض 39 شارع 3 رقم 32، محل 
رقم 2 - 62000 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.20921

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يونيو   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   1.900.000«

 2.200.000« إلى  درهم«   300.000«

درهم« عن طريق : .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

23 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 1477.

476I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BINIAN22
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

BINIAN22 شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

اوحرية شارع موالي اوحأن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116451
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   07
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BINIAN22
حيازة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، املباني  جميع  واستئجار  وتأجير 
املمتلكات   ، ال  أم  مبنية  كانت  سواء 

اوحضرية والريفية.
واملباني  األرا�شي  جميع  استخدام 
لشغلها  معدة  جديدة  مباٍن  لتشييد 

من قبل الشركاء..
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  اوحأن  موالي  شارع  اوحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
 100  : الصمد  عبد  شكير  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الصمد  عبد  شكير  الأيد 
 RUE DEBUZY  14 عنوانه)ا( 

315000 تولوز فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الصمد  عبد  شكير  الأيد 
 RUE DEBUZY  14 عنوانه)ا( 

315000 تولوز فرنأا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125465.
477I

KAMA SERVICE

STE BAHIJA IMMOBILIER
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور املغرب

STE BAHIJA IMMOBILIER شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 141 

تجزئة الأالم سيدي بنور - 24350 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHIJA IMMOBILIER

تجزيئ   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�شي

- منعش عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 141 

 24350  - بنور  تجزئة الأالم سيدي 

سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : خياطي  تورية  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : عمار  الفتاح  عبد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  خياطي  تورية  الأيدة 

10 ملتقى زنقة كاربوزن وزنقة فوبان 

او ديدة 24000 او ديدة املغرب.

الأيد عبد الفتاح عمار عنوانه)ا( 
دوار مزرارة بني هالل 24350 سيدي 

بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  خياطي  تورية  الأيدة 
10 ملتقى زنقة كاربوزن وزنقة فوبان 

او ديدة 24000 او ديدة املغرب
الأيد عبد الفتاح عمار عنوانه)ا( 
دوار مزرارة بني هالل 24350 سيدي 

بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بنور  بأيدي  االبتدائية 

يونيو 2021 تحت رقم 3953.
478I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 MARRAKECH SOLUTION
INCENDIE

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH SOLUTION

INCENDIE شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
اوحرية شارع موالي اوحأن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   12
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARRAKECH SOLUTION

. INCENDIE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طفايات حريق
املقاول في إدارة عمليات اوخدمات 
الزراعية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املدنية أو العأكرية.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  اوحأن  موالي  شارع  اوحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
 100  : املأاعدة  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد محمد املأاعدة عنوانه)ا( 
مراكش   40000  170 رقم   3 املأيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد محمد املأاعدة عنوانه)ا( 
مراكش   20000  170 رقم   3 املأيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126135.
479I

FIDUTRACO CONSULTING

MOBILANDIA
إعالن متعدد القرارات

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
MOBILANDIA »شركة حات 

املأؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : 122 
تجزئة املأتقبل سيدي معروف - - 

او ارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.496493
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   2021 يونيو   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
مأاعد  عادل  الأيد  تفويت   : مايلي 
درهم  مائة  اجتماعية  حصة   500
الهادي  عبد  الأيد  لفائدة  للحصة 
 500 مأاعد  عادل  الأيد   -  : اميني 
اميني  الهادي  عبد  والأيد  حصة 
500 حصة امل موع 1000 حصة وتم 
تعيين الأيد عبد الهادي اميني مأير 

الشركة
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
من  الشركة  نشاط  تغيير  تم   : مايلي 
الى   Etude de marché et sondage

Promoteur immobilier
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
: الذي ينص على  10 و3  بند رقم 
مايلي : تفويت حصص وتغيير نشاط 

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787482.
480I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWISS OC EXPORT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
SWISS OC EXPORT شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
اوحرية شارع موالي اوحأن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   07

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 SWISS : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

. OC EXPORT

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير  استيراد  على  يؤثر  وسيط 

منتجات اوحرف اليدوية ، امل وهرات 

الفاخرة )تاجر( البيع بالتفصيل ،

أو  للديكورات  مفصل  تاجر 

الزخارف للشقق واملتاجر.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  اوحأن  موالي  شارع  اوحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 BARRADAS POMBO الأيدة 

 100 بقيمة  حصة   FOUZIA : 100

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

 BARRADAS POMBO الأيدة 

 ROUTE DE عنوانه)ا(   FOUZIA

 -  -  MOUDON 51 1670 URSY

سويأرا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

 BARRADAS POMBO الأيدة 

 ROUTE DE عنوانه)ا(   FOUZIA

 -  -  MOUDON 51 1670 URSY

سويأرا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125991.

481I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOTRINAD
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

Sotrinad شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوحأن الثاني رقم 7/5 زايو - 

62900 زايو املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   14

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Sotrinad

صنع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

قضبان فوالحية مطولة الستخدامها 

في اوحفر،

الفوالحية  الشبكة  تصنيع   -

امللحومة،

- تاجر مواد البناء،.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اوحأن الثاني رقم 5/7 زايو - 62900 

زايو املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد أحميدة كريدان عنوانه)ا( 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

اوخطاري  فاطنة  الأيدة 

رقم  الثاني  اوحأن  شارع  عنوانه)ا( 

11، 62900 زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  زهرة  الأيدة 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  ميلود  الأيد 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  رشيد  الأيد 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  مراد  الأيد 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  منال  الأيدة 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

عنوانه)ا(  كريدان  محمد  الأيد 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد أحميدة كريدان عنوانه)ا( 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب

عنوانه)ا(  كريدان  ميلود  الأيد 

شارع اوحأن الثاني رقم 11، 62900 

زايو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم -.

482I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HN LOCA SERVICE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
HN LOCA SERVICE شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
اوحرية شارع موالي اوحأن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116991
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 HN  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LOCA SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : • املباني ، 
بدون  بناء وسيط   ، العقاري.  املطور 

موظف ،
أو  العقارات  وبيع  شراء  أداء   •

غيرها من املعامالت العقارية.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  اوحأن  موالي  شارع  اوحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد حأن ميأري : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  ميأري  حأن  الأيد 

 Rue du 77410 - Luxembourg 08

فرنأا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  ميأري  حأن  الأيد 

 Rue du 77410 - Luxembourg 08

فرنأا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126025.

483I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

ARBO SAKAN
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

ARBO SAKAN شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدارالبيضاء النغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

468869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز   22

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 ARBO : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.SAKAN
االنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
 -  6 الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

20000 الدارالبيضاء النغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
الأيد زكرياء اغبو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد زكرياء اغبو عنوانه)ا( عين 
الشق 20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد زكرياء اغبو عنوانه)ا( عين 
الشق 20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.
484I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

N&R PROMOTION
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
N&R PROMOTION شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
اوحرية شارع موالي اوحأن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 N&R  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROMOTION
أو  اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  املباني  إيجار جميع  أو  إيجار  أخذ 

املبنية أو غير املشيدة.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  اوحأن  موالي  شارع  اوحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 700  : التوماني  عفاف  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : وليات  اسالم  نور  اشرف  الأيد 
150 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   150  : رانيا  أشرف  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيدة عفاف التوماني عنوانه)ا( 
 21 رياض   1 املدينة  املعدن  كولف 

النخيل 40000 مراكش املغرب.
وليات  اسالم  نور  اشرف  الأيد 
 BOULEVARD EX  111 عنوانه)ا( 

75016 باريس فرنأا.
عنوانه)ا(  رانيا  أشرف  الأيدة 
 BOULEVARD EX 750616  111

باريس فرنأا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  التوماني  عفاف  الأيد 
 21 رياض   1 املدينة  املعدن  كولف 

النخيل 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

485I
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advanced finance corporate

EL GHALIA FUTUR
إعالن متعدد القرارات

advanced finance corporate

 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،

20800، mohammedia maroc

EL GHALIA FUTUR »شركة حات 

املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : محل 

تجزئة الأالم رقم 108 محل تجزئة 

الأالم رقم 108 20800 املحمدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.25477

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية : 

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

من  رشدي  مجد  الأيد  إستقالة   :

منصب مأير الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

ينص  الذي   :  )1-17(17 رقم  بند 

على مايلي : سيتم تأيير الشركة من 

غير  ملدة  محمد  مجد  الأيد  طرف 

محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1619.

486I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SIGNATURE INVEST
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحأن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

SIGNATURE INVEST شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
 LA LORRAINE كاميل كبانا اقامة

رقم 01 الحي الشتوي - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
117105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE INVEST
غرض الشركة بإيجاز : مقاول بناء 
املباني واألعمال املتنوعة أو البناء ،

 أداء شراء وبيع العقارات أو غيرها 
من املعامالت العقارية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 LA LORRAINE اقامة  كبانا  كاميل 
 40000  - الشتوي  الحي   01 رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
100 حصة   : الأيد طه الورزازي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  الورزازي  طه  الأيد 
 40000  967 رقم  املأار  اقامة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  الورزازي  طه  الأيد 
 40000  967 رقم  املأار  اقامة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.

487I

EURO ADVISORY

IFOOD DISTRIBUTION 
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,82

 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

 IFOOD DISTRIBUTION 

شركة حات مأؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

 QUARTIER الناظور L172 شعالة

 CHEAALA L172 - NADOR

26050 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

20219

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IFOOD DISTRIBUTION

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  املنتجات  وتوزيع  وتغليف 

والألع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 QUARTIER الناظور   L172 شعالة 

 CHEAALA L172 - NADOR

26050 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : العمراني  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  العمراني  الأيد محمد 
قطاع 25 رياض األطر عمارة ب شقة 
3 حي الرياض 10100 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  العمراني  الأيد محمد 
قطاع 25 رياض األطر عمارة ب شقة 
3 حي الرياض 10100 الرباط املغرب
عنوانه)ا(  اشن  محمد  الأيد 
 74 رقم  زنقة  براقة  بيطيب  اوالد 

26050 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15 يوليوز 

2020 تحت رقم 1013.
488I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ID MANAGEMENT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ID MANAGEMENT شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : درب 

سيدي احمد بناصر قاعة بناهيض 
رقم 23 - 40030 مراكش مراكش.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.66057
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2021 يوليوز   19 في  املؤرخ 
حات  شركة   ID MANAGEMENT
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب سيدي 
رقم  بناهيض  قاعة  بناصر  احمد 
نتيجة  - 40030 مراكش مراكش   23

لتوقيف نشاط الشركة وحلها .
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و عين : 
ديبيرتري  انكريد  الأيد)ة( 

وعنوانه)ا( درب سيدي احمد بناصر 

 40030  23 رقم  بناهيض  قاعة 

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 

درب  وفي   2021 يونيو   30 بتاريخ 

بناهيض  قاعة  بناصر  احمد  سيدي 
رقم 23 - 40030 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126199.

489I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

TIWLI PROD
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TIWLI PROD شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 69 

فيال محاسن الشقة رقم 3 مأيرة 1 

س - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.108281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تحويل  تم   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  الشقة  محاسن  فيال   69 »رقم 

مراكش   40000  - س   1 مأيرة   3
املغرب« إلى »رقم 208 الحي الصناعي 

الطابق   11 رقم  مكتب  غانم  سيدي 

التاني - 40000 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126197.

490I

BBH CONSULTING

BELYAM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING

11 إقامة أحالم شارع يعقوب 

املنصور مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

BELYAM شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع يعقوب املنصور وزنقة املركز 

االمريكي، إقامة أحالم رقم 11 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELYAM

مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعناية باو مال )حالقة ، تجميل (

- بيع مواد التجميل

- االستيراد والتصدير .

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املركز  وزنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

 -  11 رقم  أحالم  إقامة  االمريكي، 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : أمين  الشكيح  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد الشكيح أمين عنوانه)ا( 22 
 46000 او ريفات  حي  الكانوني  زنقة 

أسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد الشكيح أمين عنوانه)ا( 22 
 46000 او ريفات  حي  الكانوني  زنقة 

أسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126035.
491I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 MONSIEUR ET MADAME
GOUGET

انتهاء عقد تأيير حرألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(

انتهاء عقد التأيير اوحر لألصل 
تجاري

 MONSIEUR ET MADAME
GOUGET

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
 MONSIEUR ET MADAME لشركة
االجتماعي  مقرها  الكائن   GOUGET
احمر  باب   35 رقم  الطوالة  درب  ب 
املغرب  مراكش   40030  - مراكش 
املنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2021 تقرر 

مايلي : 
لألصل  اوحر  التأيير  عقد  إنهاء 
الطوالة  درب  ب  الكائن  التجاري 
رقم 35 باب احمر مراكش - 40030 
مراكش املغرب،املبرم بتاريخ 01 نونبر 
2017 مع شركة AMYASARA وحلك 
بحلول األجل املحدد له بين الطرفين.
492I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

CHIFAA CONSEIL
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM

 ELKHATABI RESIDENCE

 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT 43 3EME

 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHIFAA CONSEIL شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مألم بوكار شقة بالدور الثالث 14 

باب دكالة مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   19

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHIFAA CONSEIL

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنشاء   ، )توطين  اوخدمة  عمليات 

 ، التجارية  العالمة  إيداع   ، شركات 

الدعم املحاسبي ، التدريب

االستشارة القانونية

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 14 الثالث  بالدور  بوكار شقة  مألم 

مراكش   40000 مراكش  دكالة  باب 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيدة كرداني ملياء : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
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عنوانه)ا(  ملياء  كرداني  الأيدة 
 40000  430 رقم  س   3 مأيرة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  ملياء  كرداني  الأيدة 
 40000  430 رقم  س   3 مأيرة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126213.
493I

COMPTAFFAIRES

MEGA EXPERT
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
MEGA EXPERT »شركة حات 

املأؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
املقاومة اوحأنية 1 زنقة 17 رقم 
271 العالية - 20800 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.21573

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2020

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 
الأيد  بحوزة  حصة   200 تفويت   :
امغاري مصلوحي محمد انور لصاوح 

الأيدة سلويت نعيمة
قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   :
حات  املأؤولية  محدودة  شركة  من 
محدودة  شركة  الى  وحيد  شريك 

املأؤولية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

على  ينص  الذي   :  6-7 رقم  بند 

األسا�شي  النظام  تحيين   : مايلي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1571.

494I

إئتمانية نبراس

CART Para SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية نبراس

شارع محمد اوخامس عمارة 20 
رقم الشقة 12 املدينة او ديدة ، 

50000، مكناس املغرب

CART Para SARL شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي يوسف عمارة 7 شقة رقم 3 

م.ج - 50000 مكناس املغرب 

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   17

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 CART  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

.Para SARL

تأويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه  ومواد  التجميل  مواد  وبيع 

املواد  وبيع  تأويق   ، صيدلية 

 ، الطبية  وشبه  الطبية  واالالت 

عامة  وبصفة   . واالستراد  التصدير 

واملالية  التجارية  املعامالت  جميع 

بالغرض  عالقة  لها  التي  والصناعية 

كل  وستغالل  للشركة  االجتماعي 

عالمة تجارية وبراءة اختراع له عالقة 

بالغرض االجتماعي للشركة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 رقم  شقة   7 عمارة  يوسف  موالي 

م.ج - 50000 مكناس املغرب .
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 250  : اشبيشب  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : تازي  شوقي  محمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الأيد عبد العزيز علوي بوحميد : 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   250  : الغزالي  يونس  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
الأيد محمد اشبيشب عنوانه)ا( 
ج  م  النصر  حي   14 زنقة   7 فيال 

50000 مكناس املغرب .
تازي  شوقي  محمد  الأيد 
 39 ب  او ابري  اقامة  عنوانه)ا( 
 50000 م.ج  املحطة  شارع   17 شقة 

مكناس املغرب .
الأيد عبد العزيز علوي بوحميد 
فيال  التازي  العلمي  شارع  عنوانه)ا( 

21 م.ج 50000 مكناس املغرب .
عنوانه)ا(  الغزالي  يونس  الأيد 
8 الشقة رقم  اقامة الأوسن عمارة 
2 ويأالن 50080 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد محمد اشبيشب عنوانه)ا( 
ج  م  النصر  حي   14 زنقة   7 فيال 

50000 مكناس املغرب 
تازي  شوقي  محمد  الأيد 
 39 ب  او ابري  اقامة  عنوانه)ا( 
 50000 م.ج  املحطة  شارع   17 شقة 

مكناس املغرب 
الأيد عبد العزيز علوي بوحميد 
فيال  التازي  العلمي  شارع  عنوانه)ا( 

21 م.ج 50000 مكناس املغرب 
عنوانه)ا(  الغزالي  يونس  الأيد 
8 الشقة رقم  اقامة الأوسن عمارة 

2 ويأالن 50080 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3324.

495I

ounaserv

OUNASERV
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ounaserv
 RUE ESSANAOUBAR
 ETG 4 - BUR.12 MERS

 SULTAN CASABLANCA
 Casablanca;Morocco، 20250،

Casablanca maroc
OUNASERV شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الصنوبر طابق 4 مكتب 12 مرس 
الألطان الدارالبيضاء - 20250 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510493
 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUNASERV
التهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشييد البنايات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مرس   12 مكتب   4 طابق  الصنوبر 
 20250  - الدارالبيضاء  الألطان 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16424

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد عبد او ليل أوناس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

أوناس  او ليل  عبد  الأيد 

حدائق  إقامة  تروين  ممر  عنوانه)ا( 

عين الأبع.عين الأبع الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

أوناس  او ليل  عبد  الأيد 

حدائق  إقامة  تروين  ممر  عنوانه)ا( 

عين الأبع.عين الأبع الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم.

496I

2AIN GROUPE COMPTA

STE GC DIIAG
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE GC DIIAG شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج حي 

اطلس املنزه تجزئة 417 بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

11741

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GC DIIAG

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات +بيع اجزاء الأيارات.

عنوان املقر االجتماعي : كراج حي 

 - مالل  بني   417 تجزئة  املنزه  اطلس 

23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الشبراوي  امين  محمد  الأيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   500  :

للحصة .

الأيد فتح هللا كمري : 500 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الشبراوي  امين  محمد  الأيد 

االول  الطابق   4 الشقة  عنوانه)ا( 

 23000 اقامة الأعادة حي االدارسة 

بني مالل املغرب.

عنوانه)ا(  كمري  هللا  فتح  الأيد 

 19 رقم   13 مجموعة  التقدم  حي 

23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الشبراوي  امين  محمد  الأيد 

االول  الطابق   4 الشقة  عنوانه)ا( 

 23000 اقامة الأعادة حي االدارسة 

بني مالل املغرب

عنوانه)ا(  كمري  هللا  فتح  الأيد 

 19 رقم   13 مجموعة  التقدم  حي 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 800.

497I

ste holdings missour sarl au

STE SALAM DEPANNAGE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،
missour ،33250 املغرب

STE SALAM DEPANNAGE شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار كبدور 
جماعة سيدي بوطيب ميأور . - 

33250 مبيأور . املغرب .
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1963
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SALAM DEPANNAGE
اغاثة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الأيارات ..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كبدور جماعة سيدي بوطيب ميأور 

. - 33250 مبيأور . املغرب ..
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   500  : خالد  حنافي  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : حفيظ  رمضان  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
حي  عنوانه)ا(  خالد  حنافي  الأيد 

القدس 33250 مبأور املغرب.
عنوانه)ا(  حفيظ  رمضان  الأيد 
انزران  بئر  حي  التاني  اوحأن  شارع 

ميأور 33250 ميأور املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

حي  عنوانه)ا(  خالد  حنافي  الأيد 

القدس 33250 ميأور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 238.

498I

RIVE DROITE CONSULTING

 AFR-ARABO EURO

AFRIQUE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

AFR-Arabo Euro Afrique شركة 

حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 2 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

AFR-  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Arabo Euro Afrique

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري ؛

عمليات  جميع  وتنفيذ  إنجاز   -

عام  بشكل  العمارات  وتشييد  بناء 

لالستعمال  املخصصة  واإلقامات 

كأكنى ومصانع وفنادق ؛
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التقنيات  جميع  وإعداد  دراسة   -

إنشاء  قصد  املالية  والتوضيبات 

العقارية  امل موعات  كافة  وإنجاز 

املصنوعة  باو دران  أو  باآلجر  سواء 

مأبقا ؛

تغطية  املدنية،  الهندسة   -

الترصيص،  أشغال  اوحفر،  األرض، 

التجهيزات  الديكور،  اإلمأاكية، 

منشآت  جميع  وإنجاز  الصحية، 

املوانئ ؛

والوساطة،  واالتجار،  التمثيل،   -

اململكة  داخل  سواء  والتأويق 

املغربية أو في اوخارج، و ميع األمالك 

أنواع  وو ميع  العقارية  أو  املنقولة 

األدوات ؛

- االستيراد والتصدير ؛

واستيراد  وكراء  وشراء  بيع   -

وتصدير، وكذا صناعة جميع املواد، 

واملعدات  والتجهيزات  واألدوات 

واآلالت التي تخدم موضوع الشركة ؛ 

بجميع  املشاركة  أو  املأاهمة   -

أو  الشركات  جميع  في  األشكال، 

أو  مشابه  موضوع  لها  التي  املقاوالت 

مرتبط بموضوع هذه الشركة ؛

- الفالحة بشكل عام ؛

وتخزين  واستغالل  وبيع  شراء   -

األسماك  ونقل  وتعليب  وإيداع 

وجميع  والقريدس  القشريات،  مثل 

منتجات البحر ؛
الطري  الأمك  في  االتجار   -

وامل مد، استيراد وتصدير ؛

منتجات  جميع  ونقل  تجميد   -

البحر امل مدة ؛

إما طريا  الأمك،  وبيع  الصيد،   -
الأوق  في  سواء  املعاو ة،  بعد  أو 

الداخلية أوعن طريق التصدير ؛

والشراء  والتصدير  االستيراد   -

واالتجار  والوساطة  والتمثيل  والبيع 

واألدوات  املنتجات  أنواع  جميع  في 

واألشياء  األولية  واملواد  والتجهيزات 

منها  وخاصة  عام،  بشكل  والبضائع 

املرتبطة بصناعة وتجارة الصيد؛

مراكب  جميع  واستغالل  تجهيز   -

الصيد ؛

مؤسأة  أي  وتأيير  استغالل   -
صناعية أو تجارية لها موضوع مماثل 

أو مرتبط ؛
- إنتاج الثلج وتأويقه ؛

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
والعقارية،  والصناعية،  التجارية، 
مباشر  بشكل  املرتبطة  واملالية، 
التي  أو  أعاله،  املذكورة  باألهداف 
تحقيقها  على  تش ع  أن  شأنها  من 
مأاهمة  كل  وكذا  وتطويرها، 
شكل  بأي  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
التي تعمل  في املقاوالت  من األشكال، 

ألهداف مشابهة أو مرتبطة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 2 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 AL KHAIR الشركة 
 OMOURTRADING SARL : 50
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 VEXIN IMMOBILIERE الشركة 
SARL : 50 حصة بقيمة 1.000 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 AL KHAIR الشركة 
 OMOURTRADING SARL
 73000 املقاومة  شارع  عنوانه)ا( 

الداخلة املغرب.
 VEXIN IMMOBILIERE الشركة 
بن  يوسف  شارع  عنوانه)ا(   SARL
 3 رقم   2 الطابق   ،5 رقم  تاشفين 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
تقي  محمد  العينين  ماء  الأيد 
هللا عنوانه)ا( شارع القا�شي حمادي 
 10170 الأوي�شي  حي  الصنهاجي، 

الرباط املغرب
عنوانه)ا(  أيوب  التوزاني  الأيد 
طنجة   90000  16 رقم  األمم  ساحة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244497.

499I

global audit partners

ALL IN OUTLET
إعالن متعدد القرارات

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

all in outlet »شركة حات املأؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : 51 

الطابق األرظي زنقة مو�شى األيوبي - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.301987

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي 

غيتا  الأيدة   : بين  سهم   800 بيع   :
زاهر  حنان  والأيدة  )املحيل(  زاهر 

)املحال إليها(

قرار رقم 2 : الذي ينص على مايلي 

من  زاهر  غيتا   / الأيدة  استقالة   :

مهامها كمأيرة للشركة

قرار رقم 3 : الذي ينص على مايلي 

: تعيين الأيدة حنان زاهر حاملة رقم 
او نأية  من   BE536938 رقم   CIN

 15/4/1971 بتاريخ  ولدت  املغربية 

كمأيرة جديدة للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي 

الشركة  لهذه  مأاهمة  هو  يلي  ما   :

نقدي  مبلغ   ، زاهر  الأيدة حنان   -  :

ألف  )ثمانون  درهم  ألف   80.000

املبلغ  زاهر  هدى  الأيدة   - درهم( 

النقدي 20.000 درهم )عشرين ألف 

درهم(.

بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي : 
تم تحديد رأس املال بمبلغ 100،000 
درهم )مائة ألف درهم(. وهي مقأمة 
 (100( بمائة  سهم   )1000( ألف  إلى 
ومدفوع  مكتتب  للأهم  درهم 
بنأبة  للشركاء  ومخصص  بالكامل 
مأاهماتهم وهي : الأيدة حنان زاهر 

)800( -- الأيدة هدى زاهر )200)
بند رقم 16 : الذي ينص على مايلي 
: تعيين الأيدة حنان زاهر حاملة رقم 
او نأية  من   BE536938 رقم   CIN
 15/4/1971 بتاريخ  ولدت  املغربية 

كمأيرة جديدة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787502.
500I

2AIN GROUPE COMPTA

STE BIG ALPHA PRIVE
إعالن متعدد القرارات

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE BIG ALPHA PRIVE »شركة 
حات املأؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي : الطابق 
الأفلي الحي او ديد بلوك 2 الرقم 
4 سيدي جابر بني مالل - - بني مالل 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.8163

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 يناير 2021

تم اتخاح القرارات التالية : 
قرار رقم تحويل املقر : الذي ينص 
على مايلي : نقل املقر للعنوان او ديد 
ب الطابق الأفلي الحي او ديد بلوك 

2 الرقم 4 سيدي جابر بني مالل
الذي   : النشاط  تعديل  رقم  قرار 
النشاط  إلغاء   : مايلي  على  ينص 
واضافة  اإلدارية  االستشارات 
 , املختلفة  االشغال   , النشاط 

negoce . التركيبات الكهربائية
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مشارك  مأير  تعيين  رقم  قرار 

اقالة   : مايلي  على  ينص  الذي   :

الأيد  وتعيين  غانم  يوسف  الأيد 
قادري  فؤاد  والأيد  القاسمي  خالد 

مأيرين للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 

بند رقم البند 4 : الذي ينص على 

مايلي : تغيير املقر للعنوان او ديد ب 

الطابق الأفلي الحي او ديد بلوك 2 

الرقم 4 سيدي جابر بني مالل

بند رقم البند 3 : الذي ينص على 

االستشارات  النشاط  إلغاء   : مايلي 

االشغال   , النشاط  واضافة  اإلدارية 

 . الكهربائية  التركيبات   , املختلفة 

negoce

ينص  الذي   :  17 البند  رقم  بند 

على مايلي : اقالة الأيد يوسف غانم 

وتعيين الأيد خالد القاسمي والأيد 

فؤاد قادري مأيرين للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 09 يوليوز 

2021 تحت رقم 757.

501I

AMJ MANAGEMENT

NATIK FOOD SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

NATIK FOOD SARL AU

 شركة حات مأؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة يمنا 

2 رقم 23 ما بين الطابقين - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.101357

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تحويل  تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املقر االجتماعي اوحالي للشركة من » 
اقامة يمنا 2 رقم 23 ما بين الطابقين 

- 90000 طنجة املغرب« إلى »محل أ 

قطعة 226 اوخير 2 منطقة املأنانة 

طنجة. - 90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244652.

502I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 PHARMACIE ROUTE DE
BRIDIYA

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 PHARMACIE ROUTE DE

BRIDIYA شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ج 

، محل 10، لي اوغونجي شطر 4 ، 

مجاط - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.43077

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يوليوز   14 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 PHARMACIE الوحيد  الشريك 

ROUTE DE BRIDIYA مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

لي   ،10 محل   ، ج  عمارة  اإلجتماعي 

 50000  - ، مجاط   4 اوغونجي شطر 

مكناس املغرب نتيجة ل : - التصفية 

اإلرادية واوحل املأبق للشركة..

و حدد مقر التصفية ب عمارة ج 
 ،  4 شطر  اوغونجي  لي   ،10 محل   ،

مجاط - 50000 مكناس املغرب. 
و عين : 

الأيد)ة( سناء الصايغ وعنوانه)ا( 
شقة 9 اقامة اميرة 4 شارع او زائر م 
كمصفي  املغرب  مكناس   50000 ج 

)ة( للشركة.
 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 246.
503I

CABINET JOUDY CONSEIL

نيت سورسينغ ميديا
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
نيت سورسينغ ميديا شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 10زنقة 
اوحرية الطابق الثالث شقة رقم 6 - 
20000 الدار البیضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.367089
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 
حات  شركة  ميديا  سورسينغ  نيت 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الثالث شقة  الطابق  اوحرية  10زنقة 
رقم 6 - 20000 الدار البیضاء املغرب 
تقرير  إلى  االصغاء  بعد   : ل  نتيجة 
على  الوحيد  الشريك  وافق  املصفى 
حأابات التصفية٬ ٲبرٲ حمة املصفى 

إدراج  قرر  توكيله؛  من  وأعفاه 

اوخأارة الصافية للتصفية تم صرح 

انتهاء إجراءاتها.

و عين : 

كويارد  جوليان  الأيد)ة( 
جوريس  جان  زنقة   25 وعنوانه)ا( 

املغرب  البیضاء  الدار   20000

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
10زنقة  وفي   2021 يونيو   07 بتاريخ 

 -  6 الثالث شقة رقم  الطابق  اوحرية 

20000 الدار البیضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787478.

504I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

SARAYMAH NEGOCE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

SARAYMAH NEGOCE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم61 
شارع اللة الياقوت املركز التجاري 
رياض 56 الطابق االول - 20400 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.322383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

حل  تقرر   2021 ماي   28 في  املؤرخ 

حات  محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

 SARAYMAH الوحيد  الشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   NEGOCE

اإلجتماعي مقرها  وعنوان  درهم 
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 رقم61 شارع اللة الياقوت املركز 

 - االول  الطابق   56 رياض  التجاري 

نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء   20400

ل : الفسخ املأبق، اإلرادي والودي .

رقم61  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

التجاري  املركز  الياقوت  اللة  شارع 

 20400  - االول  الطابق   56 رياض 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين : 

جبران  الدين  نور  الأيد)ة( 

تجزئة  مومن  سيدي  وعنوانه)ا( 

الهدى زنقة 5 رقم 88 الدار البيضاء 

املغرب  الدارالبيضاء   20000

كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتضاء اوحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786316.

505I

fidjuris sarl

PIZZERIA CASA MIA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

PIZZERIA CASA MIA شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 ، 

الزرقطوني ، الطابق الثامن رقم 24 

- 22000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 فبراير   23

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PIZZERIA CASA MIA

تقديم   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، الطعام  تقديم  مجال  في  املشورة 

وخلق مفاهيم تذوق الطعام

الطهو  فن  مجاالت  في  التدريب   •

والتموين.

البيتزا  وتصنيع  إنشاء   •

الأريعة  والوجبات  والأاندويتشات 

في املوقع أو ليتم تأليمها.

 ،  59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 24 رقم  الثامن  الطابق   ، الزرقطوني 

- 22000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : ازريول  خديجة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيدة خديجة ازريول عنوانه)ا( 

 MK 78 1060 سبورادينالن ، ، NM

أمأتردام هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيدة خديجة ازريول عنوانه)ا( 

 MK 78 1060 سبورادينالن ، ، NM

أمأتردام هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم املركزاو هوي 

لالستتمار.

506I

فيد بيأت كونأيلتين

SBAI LITTIJARA
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع باو ريدة 

الرسمية

فيد بيأت كونأيلتين

موالي  شارع  الأعادة  حي 

اسماعيل زنقة بركان رقم 01 الطابق 

االول ، 70000، العيون املغرب

حات  شركة   SBAI LITTIJARA

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد

رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان   

248 بلوك د تجزئة الوحدة - 70000 

العيون املغرب.

باو ريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

 28 بتاريخ   5674 عدد  الرسمية 

يوليوز 2021.

بدال من : 100000 درهم

يقرأ : 500000 درهم

الباقي بدون تغيير.

507I

fidjuris sarl

FURNI TREND
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

FURNI TREND شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 ، 

الزرقطوني ، الطابق الثامن رقم 24 

- 22000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   28
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 FURNI : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.TREND
نصائح   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حول األثاث والديكور.
التأثيث  في  واملأاعدة  التدريب   •

والديكور.
مجال  في  املعامالت  عمولة   •

األثاث.
 ،  59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 24 رقم  الثامن  الطابق   ، الزرقطوني 

- 22000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 1.000  : نبيل  مجداوي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  نبيل  مجداوي  الأيد 
الطابق   ، س لماسة  شارع   ،  11
نادية  ريزدنس   ،  13 رقم  اوخامس 
البيضاء  الدار   23450 بلفيدير.   ،

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  نبيل  مجداوي  الأيد 
الطابق   ، س لماسة  شارع   ،  11
نادية  ريزدنس   ،  13 رقم  اوخامس 
البيضاء  الدار   23450 بلفيدير.   ،

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
يوليوز 2021 تحت رقم املركزاو هوي 

لالستتمار.

508I
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NOUSSAH CONSULTING

AL FATH RAHA
شركة التضامن

تأسيس شركة مدنية عقارية

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AL FATH RAHA »شركة مدنية 

عقارية«

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

لبيرل النواصر الشطر 1 العمارة 4 

الشقة 3 النواصر - الدار البيضاء 

املغرب

»تأسيس شركة مدنية عقارية«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

508945

 19 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تقرر   2021 يوليوز 

مدنية عقارية حات البيانات التالية : 

عند  متبوعة  الشركة،  تأمية   -

 AL  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء، 

FATH RAHA

- غرض الشركة بإيجاز : بيع,شراء 

وغير  املبنية  العقارات  جميع  وتأجير 

املبنية

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان   -

 4 العمارة   1 الشطر  النواصر  لبيرل 

البيضاء  الدار   - النواصر   3 الشقة 

املغرب

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة   -

الشركة )سنة( : 99

 : الشركة  رأسمال  مبلغ   -

1.500.000 درهم

 : النقدية  اوحصص  مبلغ   -

15.000 درهم

مع  العينية  اوحصص  مبلغ   -

وصف موجز لها وتقييم لها : - درهم، 

- بيانات حول الشركاء

 األشخاص الطبيعيون : 

انويكة  رشيد  الأيد  الأيد)ة(   -

عنوانه  والكائن  مأير  بصفته)ا( 

الدار   - النواصر   171 رقم  فيال   : ب 

البيضاء املغرب.

انويكة  الأيدة حنان  الأيد)ة(   -
عنوانه  والكائن  مأيرة  بصفته)ا( 
الدار   - النواصر   260 رقم  فيال   : ب 

البيضاء املغرب
 األشخاص املعنويون : 

 - بصفتها  التضامن«  »شركة 
والكائن مقرها اإلجتماعي ب : - - -- -

عند  التجاري  الس ل  رقم 
االقتضاء : -

املمثل الدائم : غير موجود
والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 
األغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير : 
 األشخاص الطبيعيون : 

انويكة  رشيد  الأيد  الأيد)ة(   -
عنوانه  والكائن  مأير  بصفته)ا( 
الدار   - النواصر   171 رقم  فيال   : ب 

البيضاء املغرب
انويكة  الأيدة حنان  الأيد)ة(   -
عنوانه  والكائن  مأيرة  بصفته)ا( 
الدار   - النواصر   260 رقم  فيال   : ب 

البيضاء املغرب
 األشخاص املعنويون : 

 - بصفتها  التضامن«  »شركة 
والكائن مقرها اإلجتماعي ب : -

عند  التجاري  الس ل  رقم 
االقتضاء : 

التجاري  الس ل  في  التقييد  تم 
رقم  تحت   2021 يوليوز   01 بتاريخ 

.508945
509I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 MENZEH SAISS
DEVELOPPEMENT

شركة املأاهمة
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
 MENZEH SAISS

DEVELOPPEMENT »شركة 
املأاهمة«

 FES : وعنوان مقرها االجتماعي
 GALERIE COMMERCIALE

 BADR,62 BV MOHAMED V
MAGASIN N°3 املغرب 30000 

فاس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.45815
بمقت�شى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 يونيو 2021
األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 
 : القانون  مقتضيات  مع  للشركة 
على  طرأ  الذي  التغيير  بعد  وحلك 

تكوين راس مال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3463.
510I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 MENZEH SAISS
DEVELOPPEMENT

شركة املأاهمة
وفاة شريك

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس
 MENZEH SAISS

DEVELOPPEMENT شركة 
املأاهمة

 FES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 GALERIE COMMERCIALE

 BADR,62 BV MOHAMED V
MAGASIN N°3 - 30000 فاس 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.45815

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   2021 يونيو   03 في  املؤرخ 
املرني�شي  محمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
مارس   05 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي : 

الأيد)ة( سعد املرني�شي ، 4.785 

حصة .

 2.393  ، املرني�شي  ملياء  الأيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3463.

511I

تفرانت كونأاي ش.م.م

 DEKRAOUI TRANS
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونأاي ش.م.م

تجزئة املغرب او ديد رقم 1063 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب

 DEKRAOUI TRANS SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب او ديد رقم 1063 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEKRAOUI TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص وحأاب الغير .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 92000 -  1063 او ديد رقم  املغرب 

العرائش املغرب.
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أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : معاد  العيأاوي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

العيأاوي معاد عنوانه)ا(  الأيد 

 159 رقم  اوخطاب  ابن  عمر  شارع 

92000 العرائش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

العيأاوي معاد عنوانه)ا(  الأيد 

 159 رقم  اوخطاب  ابن  عمر  شارع 

92000 العرائش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 25 يونيو 

2021 تحت رقم 793.

512I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

KATA BOIS
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

KATA BOIS شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

زنقة 6 رزانا شارع محمد الأادس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   14

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 KATA  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

.BOIS
متاجرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
;اشغال مختلفة ; بيع أثاث املكاتب.

 32 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الأادس  رزانا شارع محمد   6 زنقة 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 40.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
حصة   80  : كرماح  طارق  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 320  : والقائد  رشيدة  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه)ا(  كرماح  طارق  الأيد 
مجموعة 11 رقم 711 ب م ع 50000 

مكناس املغرب.
الأيدة رشيدة والقائد عنوانه)ا( 
مجموعة 11 رقم 711 ب م ع 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  كرماح  طارق  الأيد 
مجموعة 11 رقم 711 ب م ع 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3516.

513I

ديفر ماركت

AL BASIMA
شركة حات املأؤولية املحدودة

قفل التصفية

ديفر ماركت
12 درب عرصة ليمورية بني امحمد 

، 50000، مكناس املغرب
AL BASIMA شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

رقم731سالم سيدي سعيد - 

50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.34693

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يونيو   28 في  املؤرخ 

املأؤولية  حات  شركة   AL BASIMA

 8.000.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - سعيد  سيدي  رقم731سالم 

لعدم  نتيجة  املغرب  50000 مكناس 

اوحصول على اي صفقة.

و عين : 
البحري  املهدي  الأيد)ة( 

سيدي  رقم731سالم  وعنوانه)ا( 

املغرب  مكناس   50000 سعيد 

كمصفي )ة( للشركة.

او معية  انعقاد  تم  قد  و 

 2021 يونيو   28 بتاريخ  اوختامية 

 - سعيد  سيدي  رقم731سالم  وفي 

50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 245.

514I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

SCENTANDSENSE
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

62 تجزئة الضاوي 1 - املحاميد 

- مراكش مراكش، 40000، 

MARRAKECH MAROC

SCENTANDSENSE شركة حات 

مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

درب او ديد حي ضب�شي مراكش - 

40040 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   02

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCENTANDSENSE

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي  التزيين  وديكورات  اغراض 

للمحالت.

 15 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  ضب�شي  حي  او ديد  درب 

40040 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد بويلس ستفن انا و : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

انا  ستفن  بويلس  الأيد 

حي  او ديد  درب   15 وعنوانه)ا( 

ضب�شي 40040 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

انا  ستفن  بويلس  الأيد 

حي  او ديد  درب   15 وعنوانه)ا( 

ضب�شي 40040 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126034.

515I
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AMJ MANAGEMENT

 FORWARDINGUP GROUP

SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 FORWARDINGUP GROUP

SARL AU شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

41 مبنى الطابق الثامن في طنجة 
زاوية بولفارد محمد اوخامس فكتور 

هيغو 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.106153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تحويل  تم   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق  مبنى   41 رقم  »مكتب  من 

الثامن في طنجة زاوية بولفارد محمد 

اوخامس فكتور هيغو 90000 طنجة 

تقأيم  الثانى  »الطابق  إلى  املغرب« 

 - طنجة.  ميأنانة  شارع   2 ب  اوخير 

90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244650.

516I

FDBM Cabinet de conseil

CHAIMAE HOLDING CO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Cabinet de conseil

 AV Ghinia Emebll El Bouami

 2Eme ETAGE N°4-Midelt ،

54350، Midelt Maroc

 CHAIMAE HOLDING CO

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املأيرة اوخضراء رقم 94 أملو ميدلت 

- 54350 ميدلت املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2865

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   04

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIMAE HOLDING CO

إستغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة املعادن.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املأيرة اوخضراء رقم 94 أملو ميدلت 

- 54350 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

الأيد كومار سنجاي : 800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : العأري  شيماء  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  سنجاي  كومار  الأيد 

ثان   400080 الهند  ثان  مقاطعة 

الهند.

الأيدة شيماء العأري عنوانه)ا( 

ميأور   33202 ملوية  لقصابي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  سنجاي  كومار  الأيد 

ثان   400080 الهند  ثان  مقاطعة 

الهند.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 212.
517I

AMJ MANAGEMENT

 FORWARDINGUP GROUP
SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 FORWARDINGUP GROUP
SARL AU شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 41 مبنى الطابق الثامن في زاوية 
طنجة. بولفارد محمد اوخامس 

فكتور هيغو 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.106153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
كوكو  عادل  )ة(  الأيد  تفويت 
100 حصة اجتماعية من أصل 100 
حصة لفائدة الأيد )ة( خالد العرفي 

بتاريخ 22 يونيو 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 244650.
518I

COMPTE A JOUR

DALI SAKAN
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

 DALI SAKAN

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع زعير 
رقم 24 - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

22501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   29

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 DALI  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKAN

سماسرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار.

عنوان املقر االجتماعي : شارع زعير 
رقم 24 - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : الصقلي  الياس  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : بوتشظات  الرحيم  عبد  الأيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الصقلي  الياس  الأيد 
 13 رقم   65 زنقة  ميمون  اوالد  حي 

62000 الناظور املغرب.

بوتشظات  الرحيم  عبد  الأيد 

اوحأني  املأتشفى  شارع  عنوانه)ا( 
رقم 125 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الصقلي  الياس  الأيد 
 13 رقم   65 زنقة  ميمون  اوالد  حي 

62000 النلظور املغرب

بوتشظات  الرحيم  عبد  الأيد 

اوحأني  املأتشفى  شارع  عنوانه)ا( 
رقم 125 62000 الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14 يوليوز 

2021 تحت رقم 2374.
519I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

APAA SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

APAA SARL شركة حات املأؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
األعمال فنديكو FINDICO قطعة 

 004RDJ - 40 الطابق األول مكتبB
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.84845
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
 AMA )ة(  الأيد  تفويت 
 HOLDING AMA HOLDING
أصل  من  اجتماعية  حصة   299
 JEAN )ة(  الأيد  لفائدة  299 حصة 
 31 بتاريخ   JACQUES GRENIER

أكتوبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 793.
520I

موثق طارق الدرقاوي

AMB PROPERTIES SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق طارق الدرقاوي
ساحة موزار، إقامة طينجيس، 

بلوك 3، الطابق األول، شقة رقم 78 
، 90005، طنجة املغرب

 AMB PROPERTIES SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ماالباطا 

خليج طنجة افامة باهية ازهر بلوك 

5 رقم 2إ - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118511

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 AMB  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROPERTIES SARL AU

شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تطوير عقارات وبناء وتاجير .

ماالباطا   : االجتماعي  املقر  عنوان 

خليج طنجة افامة باهية ازهر بلوك 5 
رقم 2إ - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

البوضمو�شي  الأميع  الأيد عبد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

البوضمو�شي  الأميع  الأيد عبد 

خليج  ماالباطا  طنجة  عنوانه)ا( 

 90000 االزهر  باهية  اقامة  طنجة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

البوضمو�شي  الأميع  الأيد عبد 

عنوانه)ا( ماالباطا خليج طنجة اقامة 

باهية االزهر 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6605.

521I

advanced finance corporate

TEST NDT
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
TEST NDT شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الصناعية جنوب غرب رقم 265 
املحمدية - 20800 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.2825
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت الأيد )ة( محمد مشغول 
أصل  من  اجتماعية  حصة   15.000
15.000 حصة لفائدة الأيد )ة( عبد 
الهادي غازي بتاريخ 02 يوليوز 2021.
احمد  غازي  )ة(  الأيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   15.000
15.000 حصة لفائدة الأيد )ة( عبد 
الهادي غازي بتاريخ 02 يوليوز 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 1630.

522I

BDO

WATCO
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BDO
 119Bd Abdelmoumen، 5ème

 Etage N° 38، Casablanca

 CASABLANCA ،20340 ، 20360
MAROC

WATCO شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

 BR وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى
1B، إقامة اوحمد، منطقة بوسيت، 
عين الأبع - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.131983
بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   06 في  املؤرخ 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»مبنى BR 1B، إقامة اوحمد، منطقة 
20250 الدار   - بوسيت، عين الأبع 
 110 »شارع  إلى  املغرب«  البيضاء 
 20600  - البرنو�شي  سيدي   E شارع 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786007.
523I

FLASH ECONOMIE

 INTERNATIONAL
 LOGISTIQUE OF

ABDOULAHAT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL LOGISTIQUE
OF ABDOULAHAT شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الزرقطوني الطابق 1 الشقة 1 - 
20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

510603



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16432

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INTERNATIONAL LOGISTIQUE

.OF ABDOULAHAT

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع

-شراء بيع البضائع

- ضريبة الصادرات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  1 الشقة   1 الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 300  : توري  لهات  عبده  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد عبده لهات توري عنوانه)ا( 

الكورنيش  اقامة  فيرني  جول  زنقة 

 14 شقة   5 طابق   5 ه  س  عمارة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد عبده لهات توري عنوانه)ا( 

الكورنيش  اقامة  فيرني  جول  زنقة 

 14 شقة   5 طابق   5 ه  س  عمارة 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 786614.

524I

عادل الزميتة - محاسب-

PRO S AND B
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-

250 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب

PRO S AND B شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أمحرف اشراق رقم 1 - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   14

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 PRO S : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.AND B

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

-البناء واألشغال املختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تازة   35000 -  1 أمحرف اشراق رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 2000  : العأري  محمد  الأيد 

بقيمة 200.000 درهم.

 2000  : بنحيان  توفيق  الأيد 

بقيمة 200.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  العأري  محمد  الأيد 

جرسيف   35100  1 ملوية  تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا(  بنحيان  توفيق  الأيد 
تازة   3500  376 رقم  الأعادة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
الأيد يوسف الراشدي عنوانه)ا( 
جرسيف   35100 املشرق  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 421/2021.

525I

fiduciaire elbakkouri sarl au

LES AILES D›ANFA SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

LES AILES D›ANFA SARL شركة 
حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 ، 
زنقة آيت أورير ، الطابق 2 ، شارع 

موالي يوسف حي بوركون - 20040 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
511413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 LES  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AILES D’ANFA SARL
تطوير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
سيما  وال   ، واملباني  األرا�شي  جميع 
ملكية  في  أو  اوخاص  وحأابها  البناء 
 ، او ديدة  لإلنشاءات   ، مشتركة 

و ميع الوجهات.

أرض  أو  جرداء  أرض  حيازة   -

هدمها  يراد  مبان  على  تحتوي 

املباني  و ميع  تقدم  ما  على  والبناء 

بيعها  بهدف  الفرعية  التقأيمات  أو 

بواسطة شقق أو فيالت أو قطع أرض 

مجهزة.

وتعبئة  وتصنيع  وبيع  شراء   -

منتجات  جميع  وتأويق  وتوزيع 

ومواد البناء

 ،  3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   ،  2 الطابق   ، أورير  آيت  زنقة 

 20040  - بوركون  حي  يوسف  موالي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 500  : حيأون  أسماء  الأيدة 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   500  : عمرو  عمر  الأيد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

رقم  عنوانه)ا(  عمرو  عمر  الأيد 

الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب.

الأيدة أسماء حيأون عنوانه)ا( 

الصديق  بكر  أبو  جامع   ،  10 بلوك 

80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

رقم  عنوانه)ا(  عمرو  عمر  الأيد 

الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب

الأيدة أسماء حيأون عنوانه)ا( 

الصديق  بكر  أبو  جامع   ،  10 بلوك 

80000 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787589.

526I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 AEROFIN
CONSTRUCTIONS SARL
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 AEROFIN CONSTRUCTIONS

SARL شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 ، 
زنقة آيت أورير ، الطابق 2 ، شارع 

موالي يوسف حي بوركون - 20040 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

511514

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   01

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AEROFIN CONSTRUCTIONS

.SARL

تطوير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيما  وال   ، واملباني  األرا�شي  جميع 

ملكية  في  أو  اوخاص  وحأابها  البناء 

 ، او ديدة  لإلنشاءات   ، مشتركة 

و ميع الوجهات

أرض  أو  جرداء  أرض  حيازة   -

هدمها  يراد  مبان  على  تحتوي 

املباني  و ميع  تقدم  ما  على  والبناء 

بيعها  بهدف  الفرعية  التقأيمات  أو 

بواسطة شقق أو فيالت أو قطع أرض 

مجهزة.

وتعبئة  وتصنيع  وبيع  شراء   -

منتجات  جميع  وتأويق  وتوزيع 

ومواد البناء.

 ،  3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   ،  2 الطابق   ، أورير  آيت  زنقة 
 20040  - بوركون  حي  يوسف  موالي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
بقيمة   500  : عمرو  عمر  الأيد 

100 درهم.
بقيمة   500  : عمرو  أنس  الأيد 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
رقم  عنوانه)ا(  عمرو  عمر  الأيد 
الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب.
رقم  عنوانه)ا(  عمرو  أنس  الأيد 
الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
رقم  عنوانه)ا(  عمرو  عمر  الأيد 
الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب
رقم  عنوانه)ا(  عمرو  أنس  الأيد 
الدار   20150  2 الكولين  تجزئة   ،  9

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787590.

527I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

CAFE NERJA SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

 CAFE NERJA SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
البحر االبيض املتوسط حي سيدي 
العابد قطعة 301 رقم 47 - 90000 

طنجة املغرب..
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.111809

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
حل  تقرر   2021 ماي   26 في  املؤرخ 
CAFE NERJA SARL AU شركة حات 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي  املتوسط  االبيض  البحر  تجزئة 
 -  47 رقم   301 قطعة  العابد  سيدي 
90000 طنجة املغرب. نتيجة لتدهور 

النشاط التجاري
و عين : 

الديالل  الأالم  عبد  الأيد)ة( 
تجزئة  البالية  طنجة  وعنوانه)ا( 
 90000  1199 رقم  املتوسط  البحر 
طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد او معية اوختامية 
تجزئة  وفي   2021 ماي   26 بتاريخ 
سيدي  حي  املتوسط  االبيض  البحر 
العابد قطعة 301 رقم 47 - 90000 

طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6476.
528I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE GREEN ELZE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC
STE GREEN ELZE شركة حات 

املأؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة 
بمركز االعمال داي للخدمات 

املتنوعة بتجزئة العثمانية الحي 

االداري الطابق الثالث - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

11743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   15

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 STE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN ELZE

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال العامة

البأتنة واألغراس.

موطنة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

للخدمات  داي  االعمال  بمركز 

الحي  العثمانية  بتجزئة  املتنوعة 

23000 بني   - الثالث  االداري الطابق 

مالل املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 2.500  : محمد  ازروال  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : العزيز  عبد  العبادي  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  محمد  ازروال  الأيد 

 23502 البنفسج اوالد يعيش  تجزئة 

بني مالل املغرب.

العزيز  عبد  العبادي  الأيد 

اوخامأة  الع امة  دوار  عنوانه)ا( 

اوالد يعيش 23502 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021)الجريدة الرسمية   16434

عنوانه)ا(  محمد  ازروال  الأيد 

 23502 البنفسج اوالد يعيش  تجزئة 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 19 يوليوز 

2021 تحت رقم 799.

529I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE ASDRAM
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

ASDRAM شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الأفلي مرآب بلوك د تجزئة 

الياسمين - 23200 الفقيه بن صاوح 

املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

.ASDRAM

مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة  د  بلوك  مرآب  الأفلي 

الياسمين - 23200 الفقيه بن صاوح 

املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : اوخياري  احمد  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  اوخياري  احمد  الأيد 

 23200 14 96 رقم  حي املصلى زنقة 

الفقيه بن صاوح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  اوخياري  احمد  الأيد 

 23200 14 96 رقم  حي املصلى زنقة 

الفقيه بن صاوح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صاوح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

15 يوليوز 2021 تحت رقم 203.

530I

IMEXFID

EROS SERVICES
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

EROS SERVICES شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيروند إقامة2000 سلم أ الطابق 

الثاني شقة 03 - 20500 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

511233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   09

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 EROS : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.SERVICES

توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للمباني  والصيانة  التنظيف  خدمات 

املهنية والعامة واملأاحات اوخضراء 

شارع   : االجتماعي  املقر  .عنوان 

الطابق  أ  سلم  إقامة2000  الجيروند 

الدار   20500  -  03 شقة  الثاني 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

حصة   750  : بنورك  نزيه  الأيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة   : زحال  مريم  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  زحال  مريم  الأيدة 

تجزئة سامية رقم 21 سيدي معروف 

20520 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنورك  نزيه  الأيد 

13شقة  27عمارة  زنقة   02 الأاملية 

07 20440 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  بنورك  نزيه  الأيد 

13شقة  27عمارة  زنقة   02 الأاملية 

07 20440 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 787410.

531I

موثق

ACTIAMA
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
شارع او يش امللكي اقامة املنزه رقم 
ا تطوان شارع او يش امللكي اقامة 
املنزه رقم ا تطوان، 93200، تطوان 

املغرب
actiama شركة حات املأؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء 39 زنقة الزنبق بوسيجور 
تطوان 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.228653

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   18 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ابراهيم  )ة(  الأيد  تفويت 
وبلقاسم عمرو 500 حصة اجتماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 
18 مارس  بتاريخ  الرباحي  )ة( اوحأن 

.2021
ابراهيم  )ة(  الأيد  تفويت 
وبلقاسم عمرو 250 حصة اجتماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 
مارس   18 بتاريخ  بوهالل  يوسف  )ة( 

.2021
ابراهيم  )ة(  الأيد  تفويت 
وبلقاسم عمرو 170 حصة اجتماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 
 18 بتاريخ  اوخلوفي  العزيز  عبد  )ة( 

مارس 2021.
ابراهيم  )ة(  الأيد  تفويت 
اجتماعية  80 حصة  وبلقاسم عمرو 
من أصل 1.000 حصة لفائدة الأيد 
مارس   18 بتاريخ  احناش  محمد  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776707.

532I
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 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 EVEIL INGENIERIE

INFORMATIQUE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC

 EVEIL INGENIERIE

INFORMATIQUE شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 152 

تجزئة الصفصاف مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   20

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 EVEIL  : اإلقتضاء بمختصر تأميتها 

.INGENIERIE INFORMATIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات والبرمجيات املعلوماتية

مقاولة الهندسة املعلوماتية
عنوان املقر االجتماعي : رقم 152 

تجزئة الصفصاف مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 

 100  : الصاوي  وفاء  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  الصاوي  وفاء  الأيدة 
152 تجزئة الصفصاف مراكش  رقم 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  الصاوي  وفاء  الأيدة 
152 تجزئة الصفصاف مراكش  رقم 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125997.

533I

comptable - lafrikh said 

 STE SOTRAELEGANCE SARL

AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptable - lafrikh said

 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc

 STE SOTRAELEGANCE SARL AU

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القايد 

ادريس رقم 42 السيري - 54000 

خنيفره املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3169

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   12 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

قصو  فريد  )ة(  الأيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   10.000

)ة(  الأيد  لفائدة  حصة   10.000

ماي   12 بتاريخ  الناصري  املعطي 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 يوليوز  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 283.

534I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

STUXTECH SARL AU
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فاس املغرب

STUXTECH SARL AU شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 بن 

ملدون درب لغرابلي املدينة القديمة 
الطابق األول - فاس. - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

68865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   23
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUXTECH SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
األمن  املواقع،  واستضافة  تطوير 
معدات  تركيب  اإللكتروني، 
األمن  املعلومات،  تكنولوجيا 
ملشاريع  والتطوير  البحث  واملراقبة، 

تكنولوجيا املعلومات والتدريب..
بن   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 
القديمة  املدينة  لغرابلي  درب  ملدون 
30000 فاس  الطابق األول - فاس. - 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : تمكارت  عثمان  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  تمكارت  عثمان  الأيد 
تغاث  الضيعة  تجزئة   9 رقم   3 زنقة 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

عنوانه)ا(  تمكارت  عثمان  الأيد 
تغاث  الضيعة  تجزئة   9 رقم   3 زنقة 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3445/2021.

535I

NOBLACTION

ATELIER COCO RIO
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب

ATELIER COCO RIO شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دار 

النوري رقم 86 باب تاغزوت سيدي 

بنأليمان املدينة - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

116903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   21

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER COCO RIO
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تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمليات نشاط فني ، معرض.

دار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تاغزوت سيدي  باب   86 رقم  النوري 
مراكش   40000  - املدينة  بنأليمان 

املغرب.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.000  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقأم كالتالي : 
 25  : كريكوري  روبير  ههن  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 25  : ثوث  املترا  الدكو  الأيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
كريكوري  روبير  ههن  الأيد 
في  سانتا  رود  سينرجيا  عنوانه)ا( 
املتحدة  الواليات  املكأيك   87508

األمريكية.
الأيدة الدكو املترا ثوث عنوانه)ا( 
 87508 في  سانتا  رود  سينرجيا 
املكأيك الواليات املتحدة األمريكية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
كريكوري  روبير  ههن  الأيد 
في  سانتا  رود  سينرجيا  عنوانه)ا( 
املتحدة  الواليات  املكأيك   87508

األمريكية
الأيدة الدكو املترا ثوث عنوانه)ا( 
 87508 في  سانتا  رود  سينرجيا 
املكأيك الواليات املتحدة األمريكية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 125935.
536I

International Juris Consulting

BODYVISOR
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
Bodyvisor شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
موالي حأن، مارشان الطبق 
األر�شي 90000 طنجة اململكة 

املغربة
تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   26
املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
 : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Bodyvisor
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شخصية أخرى.
عنوان املقر االجتماعي : 37 شارع 
موالي حأن، مارشان الطبق األر�شي 

90000 طنجة اململكة املغربة.
أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 
 Sirius Holding الشركة 
حصة   Offshore s.a.r.l AU : 950

بقيمة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : باوحاج  نادية  الأيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
 Sirius Holding الشركة 
عنوانه)ا(   Offshore s.a.r.l AU
 15 رقم  العهد، محل  ولي  183 شارع 

90000 طنجة اململكة املغربة .
عنوانه)ا(  باوحاج  نادية  الأيدة 
مارشان  حأن،  موالي  شارع   37

90000 طنجة اململكة املغربة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 
عنوانه)ا(  باوحاج  نادية  الأيدة 
مارشان  حأن،  موالي  شارع   37

90000 طنجة اململكة املغربية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6607.

537I

باهية كونأاي

سلمات ف غ د اشغال 
) SALAMAT FRD TRAVAUX(
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باهية كونأاي
43 شارع الزرقطوني رقم4 جليز ، 

40000، مراكش البلد
 SALAMAT( سلمات ف غ د اشغال
FRD TRAVAUX ( شركة حات 
مأؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تفروخت جماعة وقيادة اسيف 
املال شيشاوة - 40000 شيشاوة 

املغرب
تأسيس شركة حات مأؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1849
 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو 
مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تأمية 
اإلقتضاء بمختصر تأميتها : سلمات 
 SALAMAT FRD( اشغال  د  غ  ف 

.( TRAVAUX
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع -اشغال متنوعة- تجارة .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تفروخت جماعة وقيادة اسيف املال 
شيشاوة - 40000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

يوسف  موالي  فريدي  الأيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

 : يوسف  موالي  فريدي  الأيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

يوسف  موالي  فريدي  الأيد 

اعيش  بن  علي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

سعادة 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

يوسف  موالي  فريدي  الأيد 

اعيش  بن  علي  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

سعادة 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 376/2021.

538I

استشارات بشير

م ر لوكسوري لوك
شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

استشارات بشير

حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 

الشقة 4 الدور 1 ، 40000، مراكش 

املغرب

م ر لوكأوري لوك شركة حات 

املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 

الكائن الطابق االر�شي رقم 466 

العنبر 2-275 املأيرة 2. رقم 122 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املأؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

117137

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يوليوز   06

املأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية : 
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

ر  م   : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لوكأوري لوك.

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 466 رقم  االر�شي  الطابق  الكائن 

 122 رقم   .2 املأيرة   2-275 العنبر 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 : لوك  لوكأوري  ر  م  الشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 500  : باوحرشة  املهدي  الأيد 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   500  : الورق  الأيد رشيد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

الأيد املهدي باوحرشة عنوانه)ا( 

مراكش   290 رقم   4 الوحدة  م  ح 

40000 مراكش املغرب.

ح  عنوانه)ا(  الورق  رشيد  الأيد 

مراكش   8 رقم   75 بلوك  الشمالي  م 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

الأيد املهدي باوحرشة عنوانه)ا( 

مراكش   290 رقم   4 الوحدة  م  ح 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126163.

539I

Sara Facility Invest sarl

SUE DEVELOPPEMENT
شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

SUE DEVELOPPEMENT شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 40، 

املنطقة الصناعية، جماعة سيدي 

سليمان مول الكيفان - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 SUE  : تأميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVELOPPEMENT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاولة املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 40، 

سيدي  جماعة  الصناعية،  املنطقة 

 50000  - الكيفان  مول  سليمان 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : عزيز  فرتاحي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  الأيد 

عمارة   ،3 قرطبة  األندلس،  رياض 

 10.000 الرياض  حي   ،14 شقة   ،23

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

اللطيف  عبد  بنصفية  الأيد 

فارس، سيدي  تجزئة   ،76 عنوانه)ا( 

سعيد 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3129.

540I

Sara Facility Invest sarl

AFCM AMENAGEMENT

شركة حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

AFCM AMENAGEMENT شركة 

حات مأؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 40، 

املنطقة الصناعية، جماعة سيدي 

سليمان مول الكيفان - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مأؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   16

مأؤولية  حات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية : 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدودة  مأؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تأمية 

 AFCM : اإلقتضاء بمختصر تأميتها

.AMENAGEMENT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاولة املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 40، 

سيدي  جماعة  الصناعية،  املنطقة 

 50000  - الكيفان  مول  سليمان 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقأم كالتالي : 

 1.000  : عزيز  فرتاحي  الأيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عنوانه)ا(  عزيز  فرتاحي  الأيد 

عمارة   ،3 قرطبة  األندلس،  رياض 

 10.000 الرياض  حي   ،14 شقة   ،23

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة : 

اللطيف  عبد  بنصفية  الأيد 

فارس، سيدي  تجزئة   ،76 عنوانه)ا( 

سعيد 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 3128.

541I

دادي واصل

OMATHEN CAR
إعالن متعدد القرارات

دادي واصل

شارع الألطان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

اوحأيمة املغرب

 OMATHEN CAR
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»شركة حات املأؤولية املحدودة 
حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي : 01 
شارع االطلس - امزورن - 32254 

اوحأيمة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.2335 :

بمقت�شى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 يونيو 2021 تم اتخاح 

القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
01 شارع االطلس- امزورن-اوحأيمة 
امزورن-  - االطلس  شارع   07 إلى 

اوحأيمة.
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
بتاريخ  املحاضر  الى  اشارة   : مايلي 
 12/02/2018  ،  06/06/2017  :
الشريك  قرر  و03/06/2021، 
النطام  تحيين  للشركة  الوحيد 

األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية : 
بند رقم 2 : الذي ينص على مايلي:

 : تأمية الشركة
بند رقم 3 : الذي ينص على مايلي:

 : نشاط الشركة
بند رقم 4 : الذي ينص على مايلي:

 املقر االجتماعي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باوحأيمة  االبتدائية 

يوليوز 2021 تحت رقم 335.

542I

EXCEL COMPTA SARL AU

LA ROSE BERBERE
شركة حات املأؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 40000، 
مراكش املغرب

 LA ROSE BERBERE

شركة حات املأؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 درب 

سيدي علي بن حمدوش باب دكالة 

املدينة 40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.92917

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تمت 

املصادقة على : 

تفويت الأيد )ة( ستيفانو تارديتو 

 33 أصل  من  اجتماعية  حصة   16

دانييل  )ة(  الأيد  لفائدة  حصة 

لورنزانو بتاريخ 12 يوليوز 2021.

تفويت الأيد )ة( ستيفانو تارديتو 

 33 أصل  من  اجتماعية  حصة   17

حصة لفائدة الأيد )ة( ماورو فيريري 

بتاريخ 12 يوليوز 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 126210.

543I

comptasultlta sarl

SALA BUILDING

شركة حات املأؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حات املأؤولیة املحدودة 

BUILDING SALA

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماجوریل املدخل رقم 1 الرقم 

املكتب 4 الطابق األول - 26202 

الدروة برشید املغرب

تأسیس شركة حات املأؤولیة 

املحدودة

رقم التقیید في الس ل التجاري : 

15483

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

القانون  إعداد  تم   2021 یولیوز 

املأؤولیة  حات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالیة :

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املأؤولیة املحدودة

  BUILDING SALA.  : تأمیة   

اإلقتضاء  عند  متبوعة  الشركة 

بمختصر تأمیتها.

منعش   : بإیجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرقم   1 رقم  املدخل  ماجوریل 

 26202  - األول  الطابق   4 املكتب 

الدروة برشید املغرب.

أجلها  من  تأسأت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 : مبلغ رأسمال الشركة : 100000 

درهم، مقأم كالتالي

الأید محمد ملرابط : 333 حصة 

بقیمة 100 درهم للحصة

 الأید صدیق هشام : 334 حصة 

بقیمة 100 درهم للحصة

حصة   333  : علي  صدیق  الأید 

بقیمة 100 درهم للحصة

والعائلیة  الشخصیة  :األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء -

عنوانه)ا(  ملرابط  محمد  الأید 

2 الدروة  22 طابق  تجزئة رابحة رقم 

26202 الدروة املغرب

عنوانه)ا(  علي  صدیق  .الأید 

رقم  عمارة   3 ح  ج  البرنو�شي  ریاض 

20605 الدار البیضاء  21 البرنو�شي 

املغرب

)ب ل امدي لوغیو بوردو فرنأا . 

الأید صدیق هشام عنوانه)ا2

والعائلیة  الشخصیة  األسماء 

ومواطن مأيري الشركة

عنوانه)ا(  علي  صدیق  الأید 

رقم  عمارة   3 ح  ج  البرنو�شي  ریاض 

20605 الدار البیضاء  21 البرنو�شي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ملرابط  محمد  الأید 

2 الدروة  22 طابق  تجزئة رابحة رقم 

26202 الدروة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلیداع  .تم 

یولیوز   14 بتاریخ  ببرشید  االبتدائیة 

2021 تحت رقم 914

544I

mma

طانري لخليفي

شركة حات املأؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

mma

fes ، 30000، fes maroc

طانري وخليفي شركة حات املأؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

اوخطيب عمارة بنمو�شى الكواش 

الطابق الثاني م.ج - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.64619

بمقت�شى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل  تم   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

بنمو�شى  عمارة  اوخطيب  ابن  »شارع 

الكواش الطابق الثاني م.ج - 30000 

تجزئة   19 »رقم  إلى  املغرب«  فاس 

30000 فاس   - النقبي  الأعادة عين 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   30 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 3205.

545I
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املحكمة التجارية  بمراكش
ملف رقم : 2021/104

حأاب رقم :  3424

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
 18 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

يونيو 2021 ومس ل بمراكش بتاريخ 

24 يونيو 2021 قدم الأيد عبد هللا 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  املغيميمي 

والأاكن   EE14620 رقم  الوطنية 
اسكجور   312 رقم   2 برادي  بتجزئة 

مراكش.

 STE ACCESSOIRES لشركة 

مقرها  الكائن   ،  AUTO SARL AU

االجتماعي ب 606 متجر 4 املأيرة 2 

حرف أ مراكش في طور التأسيس.

الكائن  التجاري  االصل  جميع 

أ  حرف   2 املأيرة   4 متجر   606 في 

اكأيأوارات  لبيع  واملعد  مراكش، 
التجاري  بالس ل  املس ل  الأيارات 

تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
الغيميمي  هللا  عبد   98316 رقم 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

قوم بمبلغ 200.000 درهم.

فعلى دائني البائع املذكور اعاله ان 

يتقدموا بتعرضاتهم الى قأم الس ل 

التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  اجل  داخل 

15 من نشر  في  االعالن االول وينتهي 

االعالن الثاني.

االعالن الثاني
رئيس كتابة الضبط 

6 مكرر

املحكمة التجارية  بمراكش

ملف رقم : 2021/105

حأاب رقم : 3425

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
بمراكش   موثق  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ  2021 ومس ل  يونيو   20 يوم 

الأيد موالي  2021، قدم  يونيو   21

لبطاقة  اوحامل  الأعدي،  احمد 

 ،E633494 رقم  الوطنية  التعريف 

شركة  دكالة  باب  لبوراتوار  لشركة 

حات مأؤولية محدودة 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 واملعنوية.

»مختبر  في  نشاطه  يتمثل 

مس ل  غير  وهو  الطبية«  للتحاليل 

بثمن قدره  التجاري، وحلك  بالس ل 

3.223.000 درهم.

ان  اعاله  املذكور  دائني  فعلى 

يتقدموا بتعرضاتهم الى قأم الس ل 

التجارية بمراكش  التجاري باملحكمة 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  اجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم 15 من 

النشر االعالن الثاني.

 االعالن الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

7 مكرر

املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/51

حأاب رقم : 3946

الطرف االول : بناني مكرم.

الوطنية  التعربف  البطاقة  رقم 

.A421913 رقم

مغربي او نأية.

عين  صيدلية   : التجاري  االصل 

اوحياة.

366 تجزئة عين اوحياة  العنوان : 

الصخيرات.

الس ل التجاري رقم : 67098.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

15 يوما من صدور  الى غاية  بالرباط 

االعالن الثاني.
اإلعالن األول

 رئيس مصلحة الس ل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/48
حأاب رقم : 3883

الطرف االول : 
جدار علي

رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 
.B370239

مغربي او نأية.
الطرف  الثاني : 

 OFFICINE AL FAJR شركة 
.SARL AU

 622 تجزئة   : االجتماعي  مقرها 
مأيرة 1 تمارة.

.PHARMACIE : االصل التجاري
 1 مأيرة   622 تجزئة   : العنوان 

تمارة
رقم الس ل التجاري : 39386.

بمصلحة  التعريضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 
بالرباط  الى غاية 15 يوما من صدور  

االعالن  الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة الس ل التجاري

47 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130160

حأاب رقم : 13757
عقد تقدمة

الأيد ادري�شي ودغيري حأني 
اوحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BL7407
للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالس ل  ومس ل  الطبيعي 
 283358 رقم  تحت  بالدار  البيضاء 
وبصفته مأير وحيد لشركة في طور 

التكوين ......... خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE MOKADADلشركة
حات  شركة   LAHRIZI SARL AU
واحد  محدودةبشريك  مأؤولية 
مقرها االجتماعي ب 153 شارع مقداد 

وحريزي حي الهدى الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.

من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 

لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 

لها  وسيكون  العقد  هذا  توقيع  من 

االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع  أيضا 
التجاري  الشركة األصل  لهذه  النهائي 

153 شارع  الكائن بالدار البيضاء ب 

الدار  الهدى  حي  وحريزي  مقداد 
التجاري  بالس ل  واملس ل  البيضاء 

بالدار البيضاء تحت رقم 283358.

تس ل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.

النشرة الثانية

56 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130170

حأاب رقم : 13936

عقد تقدمة
الأيد هشام لفي اوحامل للبطاقة 

BE655175 الوطنية رقم

للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالس ل  ومس ل  الطبيعي 

 387492 رقم  تحت  بالدار  البيضاء 

في  لشركة  وحيد  مأير  وبصفته 

 PHARMACIE التكوين  طور 

MOUSSAFIR خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

PHARMACIE MOUSSAFIR شركة 

بشريك  املحدودة  املأؤولية  حات 

وحيد مقرها االجتماعي ب 38 املحطة 

الطرقية والد زيان الدار البيضاء.

 II.  -  إعالنات قضائية
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املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لالصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
النهائي  االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  لهذه الشركة األصل 
بالدار البيضاء ب 38 املحطة الطرقية 
واملس ل  البيضاء  الدار  زيان  والد 
بالدار البيضاء  التجاري  بالس ل 

تحت رقم 387492.
تس ل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

57 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130182

حأاب رقم : 14159
عقد تقدمة

جواد،  حأيني  خياطي  الأيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 

.B43335
للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالس ل  ومس ل  الطبيعي 
 205.210 بالدار  البيضاء تحت رقم 
وبصفته مأير وحيد 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 
املحدودة  املأؤولية  حات  شركة 
االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
بالدار البيضاء، 62 شارع سيدي عبد 

الرحمان الشقة 1
املذكورة  الشركة  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.

من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء، 62 شارع سيدي عبد 

الرحمان.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 205.210.
تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130186

حأاب رقم : 14189
عقد تقدمة

الأيدة أسماء الشرايبي، اوحاملة 
.BE558585 للبطاقة الوطنية رقم

الطبيعي  بصفتها ممثلة للشخص 
التجاري  بالس ل  مس ل  وغير 
مأيرة  وبصفتها  بالدار  البيضاء 
التكوين  طور  في  لشركة  وحيدة 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 SOCIETE - ASMAA CHRAIBI
مأؤولية  حات  شركة   SARL AU
مقرها  واحد  بشريك  محدودة 
االفراني  يحيى  ابن  بزاوية  االجتماعي 

الدار البيضاء
املذكورة  الشركة  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
يحيى  ابن  بزاوية  بالدار البيضاء، 

االفراني الدار البيضاء.

التجاري  بالس ل  مس ل  وغير 

بالدار البيضاء.

تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.

النشرة الثانية

59 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130196

حأاب رقم : 14292

عقد تقدمة
نعيمة،  ودغيري  ادري�شي  الأيدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحاملة 

للشخص  ممثل  بصفتها   B243547

 IDRISSI OUDGHIRI« الطبيعي 
NAIMA« ومس ل بالس ل التجاري 

بالدار  البيضاء تحت عدد 191796.

لشركة  وحيدة  مأيرة  وبصفتها 

 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 

الألطان، الدار  البيضاء

املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.

من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 

أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

بالدار البيضاء، برقم 19، شارع ملرتين 

حي مرس الألطان، الدار  البيضاء.
التجاري  بالس ل  ومس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 191796.

تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

60 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130198

حأاب رقم : 14318
عقد تقدمة

اوحاملة  بنهيمة،  حكيمة  الأيدة 
 BJ320183 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 
التجاري  بالس ل  ومس ل 
بالدار البيضاء  تحت عدد 390380.
وبصفتها مأيرة وحيدة لشركة في 

طور التكوين خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 SOCIETE PHARMACIE« لشركة 
حات  شركة   »AL MOLK SARL AU
واحد  بشريك  محدودة  مأؤولية 
 1/4 سالم  بتجزئة  االجتماعي  مقرها 

رقم 3 اهل الغالم الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
 1/4 سالم  بتجزئة  بالدار البيضاء، 

رقم 3 اهل الغالم الدار البيضاء.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 390380.
تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

61 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130202

حأاب رقم : 14373

عقد تقدمة
املقتريض،  الدين  صالح  الأيد 

رقم الوطنية  للبطاقة  اوحامل 

للشخص  M239932 بصفته ممثلة 

التجاري  بالس ل  ومس ل  الطبيعي 

بالدار البيضاء  تحت عدد 371088.

في  لشركة  وحيد  مأير  وبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE DOUKKALA -«

مأؤولية  حات  شركة   »SANTE

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

شارع   32 زنقة   33 ب  االجتماعي 

 1 مأيرة  صحراوي  القادر  عبد 

الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.

من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 

أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

 32 زنقة   33 ب  بالدار البيضاء، 

شارع عبد القادر صحراوي مأيرة 1 

الدار البيضاء.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 371088.

تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.

النشرة الثانية

62 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130204

حأاب رقم : 14419
عقد تقدمة

جاودي،  الرزاق  عبد  الأيد 
 GA14924 اوحامل للبطاقة الوطنية
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفته 
التجاري  بالس ل  ومس ل 
بالدار البيضاء  تحت عدد 367908.
في  لشركة  وحيد  مأير  .بصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ABOU ZAID«
حات  شركة   »BD AL MASSIRA
واحد  بشريك  محدودة  مأؤولية 
مقرها االجتماعي بزنقة 36 رقم 4 حي 

املأيرة 2 الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
4 حي  36 رقم  بالدار البيضاء، بزنقة 

املأيرة 2 الدار البيضاء.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 367908.
تس ل  التعرضات  فأن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

63 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130210

حأاب رقم : 14448
عقد تقدمة

اوحامل  زويال،  عالل  الأيد 
للبطاقة الوطنية H140172 بصفته 
ومس ل  الطبيعي  للشخص  ممثلة 
بالدار البيضاء   التجاري  بالس ل 

تحت عدد 335530.

في  لشركة  وحيد  مأير  وبصفته 
طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
حات  شركة   »SOCIETE ZISKANE«
واحد  بشريك  محدودة  مأؤولية 
بعلبك  زنقة   24 االجتماعي ب  مقرها 

حي الزاس الوراين الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  املأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
بالدار البيضاء، بـ 24 زنقة بعلبك حي 

الزاس الوراين الدار البيضاء.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 335530.
تس ل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.

النشرة الثانية
64 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132018

حأاب رقم : 14573
عقد تقدمة

الأيدة كريمة الديوري، اوحاملة 
B804944 بصفته  الوطنية  للبطاقة 
ومس ل  الطبيعي  للشخص  ممثلة 
بالدار البيضاء   التجاري  بالس ل 

تحت عدد 242872.

في  لشركة  وحيد  مأير  وبصفته 

طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 »PHARMACIE DERB TALIANE«

محدودة  مأؤولية  حات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 
416 زنقة كلميم الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  املأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
كلميم  زنقة   416 بـ  بالدار البيضاء، 

الدار البيضاء.
التجاري  بالس ل  واملس ل 

بالدار البيضاء تحت رقم 242872.
تس ل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية

65 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130220

حأاب رقم : 14574
عقد تقدمة

العزيز،  عبد  جبران  الأيد 
 I118924 الوطنية  للبطاقة  اوحاملة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  بصفته 
وحيد  مأير  وبصفته  مس ل  وغير 
خصائصها  التكوين  طور  في  لشركة 

كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 CENTTRE D HEMODIALYSE«
 YACOUB EL MANSOUR SARL
محدودة  مأؤولية  حات  شركة   »AU
االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 
املنصور  يعقوب  شارع    18/16 ب 

املعاريف الدار البيضاء.
املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.
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من  املأتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
وسيكون  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  بالس ل  املس ل  وغير 

بالدار البيضاء.

تس ل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب الس ل التجاري.

النشرة الثانية

66 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 130222

حأاب رقم 14578

عقد تقدمة

اوحامل  الأبحي  اوحبيب  الأيد 

 ،WA10029 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالس ل  ومس ل 

 ،412506 رقم  تحت  البيضاء 

وبصفته مأير وحيد 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

واحد  بشريك  محدودة  مأؤولية 

حي  بالرياض  االجتماعي  مقرها 
اوحأني مجموعة 34H إقامة 8 رقم 

8 الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  في  مأاهمة  تم 

أعاله بجميع عناصر اصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

تس يلها  يوم  من  ابتداء  بها  املأاهم 

في الس ل التجاري.

من  املأتفيذة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
أيضا  لها  العقد وسيكون  هذا  توقيع 
النهائي  االنشاء  من  ابتداء  االنتفاع 
الكائن  التجاري  لهذه الشركة األصل 
بالدار البيضاء بالرباض حي اوحأني 
الدار   8 8 رقم  اقامة   34H مجموعة 

البيضاء.
واملس ل بالس ل التجاري بالدار 
وبذلك   412506 رقم  تحت  البيضاء 
الضبط  بمكتب  تس ل  فالتعرضات 
الس ل  بمكتب  التجارية  باملحكمة 

التجاري.
النشرة الثانية

67 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130288
حأاب رقم 15153
بيع أصل تجاري

خطاب  محمد  الأيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
W85103 لفائدة الأيد ادريس  رقم 
التعريف  لبطاقة  اوحامل  سعودي 

.BH547362 الوطنية
املتواجد  التجاري  األصل  مجموع 
واد  شارع   564 البيضاء  بالدار 
الذهب درب خالد واملس ل بالس ل 

التجاري عدد 235234.
تس ل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  الس ل  مكتب 
عشرة   خمأة  أجل  داخل  البيضاء 
األولى  للنشرة  املوالي  يوما   )15(

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 2021/33
بيع اوحق في الكراء

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الأيدة  باعت   ،2021 4  فبراير 
عدد ت  ب  اوحاملة  سعاد  العماري 

إقامة  رقم  الأاكنة   T 74989  
عفان بن  عثمان  زنقة   9 شقة   نبيلة 
مصطفى  للأيد  مكناس.  ج  م 
ب  اوحامل  اسماعيلي  علوي 
الأاكن   ،D947661 وعدد  ت 
الطابق   3 الشقة  من   145
مكناس. الزيتون  رياض  الثاني 
التجاري  للمحل  الكراء  في  اوحق 
الكائن املتجر رقم 9 باملركز التجاري 
والغير  مكناس  ج  م  كونتينونطال 

مقيد بالس ل التجاري.
اجمالي  بثمن  قيمته  تحديد  وتم 

قدره 35000 درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  أن 
التجارية بمكناس داخل أجل خمأة 
صدور  تاريخ  من  يوما   )15( عشرة 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

69 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري

ملف عدد 2021-35
حأاب خصو�شي : 2335

بيع أصل تجاري
املحرر  العرفي  العقد  بمقت�شى 
أغأطس   25 في  اإلمضاء  املصذح 
محمد  البوهالي  الأيد  باع   ،2020
جميع   ،M25033 الوطنية  بطاقته 
األصل  من   %50 في  املقدرة  حصته 
رقم   306 ببلوك  الكائن  التجاري 
اكادير،  رشيد  موالي  حي  مكرر   27
واملس ل بالس ل التجاري باملحكمة 
 51452 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 
هللا  رجف  محمد  الأيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
اجمالي  بثمن  وحلك   ،MC184546

قدره 120000 درهم.
كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  اوخمأة 
 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

و104 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

72 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري

ملف عدد 2021-37
حأاب خصو�شي : 2395

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
بمقت�شى عقد التقديم املصذح 

اإلمضاء بتاريخ 3 يونيو 2021 وتقرير 
مراقب اوحصص املحرر بمكتب 

حأابات الأاحل، قدم الأيد عبد 
العزيز أنوار العلمي اوحامل لبطاقة 
 BE560273 التعريف الوطنية رقم
واملس ل بالس ل التجاري بأكادير 
تحت رقم 44362، األصل التجاري 
الكائن بعمارة أفرني رقم 22 رياض 
الأالم أكادير، كحصة في الشركة 
 STE PHARMACIE EL : املدعوة
.ALAMI D’AGADIR SARL AU

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  اوخمأة 
 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

و104 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري

ملف عدد 2021-38
حأاب خصو�شي : 2396

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
املصذح  التقديم  عقد  بمقت�شى 
اإلمضاء بتاريخ 2 يونيو 2021 وتقرير 
بمكتب  املحرر  اوحصص  مراقب 
الأيد عبد  الأاحل، قدم  حأابات 
لبطاقة  اوحامل  سالم  اد  الأالم 
 JD9244 رقم  الوطنية  التعريف 
بأكادير  التجاري  بالس ل  واملس ل 
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
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كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   )15( عشرة  اوخمأة 

 84  ،83 للمواد  طبقا  الثانية  للنشرة 

و104 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري

ملف عدد 2021-39

حأاب خصو�شي : 2405
هبة أصل تجاري

بمكتب  املحرر  العقد  بمقت�شى 

االبتدائية  املحكمة  بدائرة  العدالن 

ويوسف  فقيه  بن  حأن  بأكادير 

هالوي بتاريخ 6 أغأطس 2020.

باهلل  املرحوم  ورثة  بموجبه  وهب 

وهم  احمد  بن  الزويزي  ابراهيم 

الأادة :

ميلود  بنت  ملقرشل  مح وبة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  اوحأين  بن 

.JB155857

ابراهيم  بنت  الزويزي  فتيحة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J310733
ابراهيم  بن  الزويزي  رضوان 

الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J315552

ابراهيم  بنت  الزويزي  بهيجة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J358989

ابراهيم  بنت  الزويزي  ليلى 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J440011

ابراهيم  بنت  الزويزي   جميلة 

الوطنية  بطاقتها  رقم  احمد  بن 

.J457427

ابراهيم  بن  الزويزي  محمد 

الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J526149

ابراهيم  بن  الزويزي  الدين  عز 
الوطنية  بطاقته  رقم  احمد  بن 

.J404158
الصمد  عبد  الأيد  لفائدة 
الزويزي بن ابراهيم بن احمد اوحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
J453729 ابن األولى وشقيق األخرين، 
لهم  املوروثة  املشاعة  حصتهم  كافة 
بشارع  الكائن  التجاري  األصل  من 
أكادير،  القدس  حي   88 رقم  غاندي 
بثمن إجمالي قدره 120.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  اوخمأة 
من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري

ملف عدد 2021-40
حأاب خصو�شي : 2415
تقديم أصل تجاري 

بمكتب  املحرر  العقد  بمقت�شى 
محامية  مأوس  مليكة  األستاحة 
بهيئة أكادير واملصذح اإلمضاء بتاريخ 

12 أبريل 2021،
فوت بموجبه الأيد احمد سفرت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
ووحأاب  باسم   J810400 رقم 
الأيد محمد سفرت اوحامل لبطاقة 
 JD27143 رقم  الوطنية  التعريف 
بأكادير  التجاري  بالس ل  واملس ل 

تحت رقم 30928 لفائدة :
اوحامل  سفرت  زكرياء  الأيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.J437724
اوحامل  سفرت  اوحأين  الأيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجاري  األصل  كافة   ،J422722
 PATISSERIE DU SAHEL املدعو 
رقم  القادر  عبد  امير  بشارع  والكائن 
إجمالي  بثمن  أكادير،  املأيرة  حي   37

قدره 100.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  حي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشرة  اوخمأة 
من   84 للمادة  طبقا  الثانية  للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2021/16
حأاب رقم : 37277

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
الطرف االول : 

الأيدة الكرزيطي فاطمة.
رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.E56815
مغربي او نأية.
الطرف  الثاني : 

 PHARMACIE EL BAHJA شركة 
SALE SARL AU

الكرزيطي   : القانوني  مأيرها 
فاطمة.

االصل التجاري : صيدلية.
العنوان : رقم 5، شارع الصحراء، 
حي   ،5 سكتور  القدس،  مس د 

الأالم سال.
رقم الس ل التجاري : 2018 سال.
بمصلحة  التعرضات  وتأتقبل 
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 
صدور  من  يوما   15 غاية  الى  بأال 

االعالن الثاني.
االعالن الثاني

رئيس مصلحة الس ل التجاري

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بأال
ملف رقم : 2021/17
حأاب رقم :  37278

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
الطرف االول : 

الأيد احمد امين زنيبر.
رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.A62504

مغربي او نأية.
الطرف  الثاني : 

 PHARMACIE DU شركة 
  QUARTIER INDUSTRIEL SALE

SARL AU
امين  احمد   : القانوني  مأيرها 

زنيبر.
مغربي او نأية.

 ،581 رقم   : االجتماعي   مقرها 
تقاطع شارع اوركزيز  وابن اوخطيب، 

الدار اوحمراء سال.
االصل التجاري : صيدلية.

581، تقاطع شارع  : رقم  العنوان 
اوركزيز وابن اوخطيب، الدار اوحمراء 

سال.
رقم الس ل التجاري : 4236 سال.
بمصلحة  التعرضات  وتأتقبل 
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 
صدور  من  يوما   15 غاية  الى  بأال 

االعالن الثاني.
االعالن الثاني

رئيس مصلحة الس ل التجاري

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان

اشهار بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يشهد 
الضبط باملحكمة االبتدائية بأيدي 

سليمان.
بمقت�شى عقد بيع محرر من طرف 
االستاح منير شروف موثق بالقنيطرة، 
باع الأيد ابراهيم اوراوي بن سعيد، 
حي   4 رقم  املار�شي  بحي  الأاكن 
خريبكة سيدي سليمان، وطنيته رقم 
G/36614، للأيدين بلعيد الكبا�شي 
بن العربي الأاكن بحي بام بلوك 17 
رقم 20 سيدي سليمان، وطنيته رقم 
GA/28571، االصل التجاري الكائن 
 254 رقم  اوخامس  محمد  بشارع 
بالس ل  واملقيد  سليمان،  سيدي 
التجاري  الس ل  بقأم  التحليلي 
باملحكمة االبتدائية بأيدي سليمان 
قدره  بثمن   28538 رقم  تحت 

400.000 درهم.
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البائعين  دائني  فعلى  وعليه 
يتقدموا  أن  املذكور  التجاري  لالصل 
بتعرضاتهم الى قأم الس ل التجاري  
 15 لدى املحكمة داخل أجل أقصاه 
الثاني  االعالن  تاريخ صدور  من  يوما 
طبقا للفصل 84 من مدونة التجارة.

االعالن الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة الس ل التجاري

ملف عدد 2021-16

حأاب خصو�شي : 7739

بيع أصل تجاري
من  منجز  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
طرف ح نور الدين اميني موثق بأكادير 
واملودع   ،2021 أبريل   23 في  مؤرخ 
بكتابة ضبط هذه املحكمة بتاريخ 14 

يونو 2021.
اوحامل  ازروال محمد  الأيد  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الغني  عبد  االعرج  للأيد   J108529
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
األصل  كافة   ،MC194266 رقم 
لأللعاب  متجر  في  املتمثل  التجاري 
االلكترونية املأتغل في املحل الكائن 
انزكان  مأكينة  زنقة   125 برقم 
بهذه  التجاري  بالس ل  واملس ل 

املحكمة تحت رقم 3072.

 150.000 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم.

رئيس  الأيد  يعلن  عليه  وبناء 

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 مدونة التجارة.

النشرة الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالرباط

مصلحة كتابة الضبط
ملف تنفيذي عقاري

عدد 2021/56

حأاب : 9581

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عكاشة  الزهراء  فاطمة   : لفائدة 

املقدمةعن املح ور سعيد ريا�شي.

محمد  االستاح   : عنها  ينوب 

التوزلتي املحامي بهئة الرباط.

ضد : اوحق العام.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط، 

بتاريخ ستقع  عمومية  سمأرة  أن 

 7 سبتمبر 2021 على الأاعة اوحادية 
رقم  البيوعات  بقاعة  صباحا  عشرة 
نصيب  بيع  قصد  املحكمة  بهذه   5
الرسم  حي  املحفظ  بالعقار  مح ور 
العقاري رقم 03/92895 واملتمثل في 

نأبة 80/14.
دار سكنية  عن  عبارة  هو  العقار 
متجر  به  ار�شي  طابق  من  تتكون 
وطابق علوي وسطح تقع برقم 1316 
متر   169 مأاحتها  الرباط  املنزه  حي 

مربع،  ال وجود للمكتري بها.
وقد حدد ثمن انطالق البيع باملزاد 
العلني في مبلغ 401625 درهم، يؤدى 
واجب   %  3 اضافة  مع  حاال  الثمن 

خزينة الدولة ومصاريف التنفيذ.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

1

املحكمة  اإلبتدائية بالقنيطرة 
ملف إشهار تحويل الذمة املالية 

املهنية إلى شركة
عدد : 05/2021

حأاب خاص عدد : 19554
ملف رقم حأب

ملف إشهار تحويل ا لذمة املالية 
املهنية إلى شركة

بمقت�شى عقد  عرفي محرر بمدينة 
القنيطرة بتاريخ 3 يونيو 2021 وطبقا 

ملقتضيات الفصل

مدونة  من   )I-مرتين املكررة   161(  

غيالن  الأيد  قدم  الضرائب 

املصطفي مغربي او نأية، املزداد في 

لبطاقة  واوحامل   1965 ديأمبر   31

 ،QA5341 الوطنيةرقم  التعريف 

رقم  أوه  زنقة  بالقنيطرة،  والقاطن 

حمته  تحويل  على  فلوري  فال   174

املأتغل  للنشاط  املهنية  املالية 

والكائن  الطبوغرافية  األشغال  في 

العاص  ابن  عمر   39 بالقنيطرة، 

التجاري  بالس ل  واملقيد   ،2 شقة 

بالقنيطرة  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد 36494 واملأاهمة بجميع 

عناصر أصولها وخصومها كحصص 

 CABINET في شركة في طور التأسيس

.CHAILEN SARL AU

يتقدموا  أن  الدائنين  فعلى 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  بتعرضهم 

يوما   15 أجل  داخل  بالقنيطرة 

ابتداء من تاريخ النشرة الثانية طبقا 

مدونة  من   84 الفصل  ملقتضيات 

التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مريم اوحو�شي

منتدب قضائي من الدرجة املمتازة

2 مكرر



16445 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16446  



16447 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16448  



16449 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16450  



16451 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16452  



16453 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16454  



16455 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16456  



16457 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16458  



16459 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16460  



16461 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16462  



16463 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16464  



16465 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16466  



16467 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16468  



16469 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16470  



16471 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16472  



16473 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16474  



16475 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

3



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16476  



16477 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16478  



16479 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16480  



16481 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16482  



16483 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16484  



16485 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16486  



16487 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16488  



16489 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16490  



16491 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16492  



16493 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16494  

4



16495 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16496  

5



16497 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16498  

7



16499 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16500  

8



16501 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16502  

9



16503 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16504  

10



16505 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16506  

11



16507 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16508  

12



16509 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16510  
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16511 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16512  

14



16513 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16514  

15



16515 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16516  



16517 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16518  

16



16519 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16520  

17



16521 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16522  

18



16523 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16524  

19



16525 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16526  



16527 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

20



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16528  



16529 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16530  

21



16531 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16532  

22



16533 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16534  



16535 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

23



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16536  



16537 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

24



عدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) الجريدة الرسمية16538  



16539 الجريدة الرسميةعدد 5675 - 24 حو اوذ ة 1442 )4 أغأطس 2021) 

25


