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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

MANDIM

SARL AU

رأسمالها : 92.222 درهم

املقر االجتماعي : شارع محمد 

الخامس تجزئة مسرور عمارة

رقم 289 الطابق الثاني الشقة

رقم 4 تمارة

بمقت�صى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)

شركة) شركاء) قرر  (2222 يونيو) (22

»منديم«)ش.ح.م.م.ش.و،)ما يلي):

بيع)452)حصة بقيمة)122)درهم)

من) درهم  (45.222 بمبلغ) للحصة 

لفائدة) لعماش  عزيز  السيد  طرف 

السيد اشرف تجاني.

تعيين السيد اشرف تجاني كمسير)

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.

إضافة) (: الشركة) رأسمال  رفع 

عن) (92.222 إلى) درهم  (912.222

ال اري) بالحساب  التعويض  طريق 

هو) الشركة  رأسمال  ليصبح 

1.222.222)درهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 

حات الشريك الوحيد إلصى شركة حات)

مسؤولية محدودة.

تعديل القانون األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8442)في) االبتدائية بتمارة تحت رقم)

29)يونيو)2222.

1 P

مايك جيستيون
MAIC GESTION

شركة مساهمة
رأسمالها : 1.222.222 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

بن حسن الوزاني وزنقة أبو أيوب 

األنصاري، السوي�صي، الرباط

الس ل التجاري رقم 161289

الرباط

تأسيس
بالرباط،) حرر  عرفي  لعقد  تبعا 

بتاريخ)22)أبريل)2222،)س ل بالرباط)

بتاريخ)15)يونيو)2222،)تحت املرجع)

(،RE26145,(DV(5884,(OR19762

تم تأسيس شركة مساهمة،)خاضعة)

للمعايير التالية):

»مايك) (: االجتماعية) التسمية 

.MAIC GESTION(»جيستيون

الشكل القانوني):)شركة مساهمة.
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 

محمد بن حسن الوزاني وزنقة أبو)

أيوب األنصاري،)السوي�صي،)الرباط.

الرأسمال االجتماعي):)1.222.222 

درهم،)مكون بكامله بتقدمة نقدية،)

حرر ربع مبلغها عند االكتتاب.

االستشارة في) (: الهدف االجتماعي)

تدبير املساهمة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تس يلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة،)

الس ل التجاري.

تكوين) أجل  من  (-%5 (: األرباح)

احتياطي قانوني.

الباقي يتم رصده تبعا لقرار ال مع)

العام العادي.

تفويت) يخضع  (: األسهم) تفويت 

األسهم ملوافقة مجلس اإلدارة.

أعضاء)مجلس اإلدارة):

يشكل) منفصل  عقد  بموجب 

جزءا من النظام األسا�صي املؤرخ في)

خمس) تعيين  تم  (،2222 أبريل) (22

متصرفين أولين مل لس إدارة الشركة)

ستنتهي) والتي  سنوات  ثالث  ملدة 

العادي) العام  ال مع  انعقاد  إثر 

الحصيلة) على  بناء) للمساهمين 

الحسابية للسنة املالية الثالثة.

مراقب الحسابات):

يشكل) منفصل  عقد  بموجب 

جزءا من النظام األسا�صي املؤرخ في)

مراقب) تعيين  تم  (،2222 أبريل) (22

والتي) سنة  ملدة  الشركة  لحسابات 

العام) ال مع  انعقاد  إثر  ستنتهي 

على) بناء) للمساهمين  العادي 

املالية) للسنة  الحسابية  الحصيلة 

األولى.

تعيين املسيرين االجتماعيين):

أبريل) (22 بتاريخ) ملداولة  تبعا 

2222،)عين األعضاء)األولون مل لس)

طيلة) اإلدارة  مل لس  رئيسا  اإلدارة 

وقرروا) كمتصرف  انتدابه  مدة 

رئيس) سيتوالها  العامة  اإلدارة  أن 

مسؤوليته،) تحت  اإلدارة،) مجلس 

بصفته رئيسا مديرا عاما.

تس يل) تم  (: التجاري) الس ل 

بالرباط،) التجاري  بالس ل  الشركة 

رقم) تحت  (،2222 يونيو) (17 بتاريخ)

.161289
من أجل النشر واإلشهار

املؤسس

2 P

شركة ايفانتس أجون�صي
التصفية النهائية للشركة

مارس) (2 ب) املؤرخ  املحضر  عن 
الوحيد) الشريك  صادق  (،2222
ش.م.م.) أجون�صي  ايفانتس  لشركة 
املقدر) تصفية،) في  وحيد،) لشريك 
درهم،) (12.222 رأسمالها االجتماعي)
شارع األبطال) (،15 الكائن مقرها ب)
عمارة رقم)4)الرباط أكدال،)واملس لة)
بالس ل التجاري بالرباط تحت رقم)
التصفية) حسابات  على  (،132265
وعلى التقرير النهائي ملأمور التصفية)
وأعطاه البراءة الكاملة والنهائية على)
املهمة التي كلف بها ثم نطق باالنتهاء)
من) القطعي لعملية التصفية ابتداء)

هذا اليوم.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
املحكمة التجارية بالرباط يوم فاتح)

يوليو)2222)تحت رقم)126122.
لإلشارة والنشر

مأمور التصفية):)سيموز ماطا لويس كارلوس

3 P

DELIPAT
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 58.622.222 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة عبد هللا 
العيا�صي وزنقة عبد الفتاح سباطة

السوي�صي، الرباط
تس يل فرع جديد باملركز التجاري 
جاسمين في الس ل التجاري لشركة 

DELIPAT ش.م
بتاريخ) املنعقدة  ملداوالت   طبقا 
وضعت نسخة منه (،2222 أبريل) (4
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التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة  (
 2222 يونيو) (29 بتاريخ) بالرباط 
قرر) (47.611 التجاري) الس ل  رقم 
أعاله،) املذكورة  الشركة  مساهمي 
ومقرها) دره  (58.622.222 رأسمالها)
زاوية زنقة عبد) بالرباط،) االجتماعي 
الفتاح) عبد  وزنقة  العيا�صي  هللا 
في) تس يل  السوي�صي،) سباطة،)
الس ل التجاري للشركة،)فرع الكائن)
جاسمين) التجاري  املركز  بالرباط 
وشارع) سوس  شارع  بزاوية  املوجود 

محمد السادس.
البحراوي) املهدي  السيد  عين 

جزولي مسير لهذا الفرع.
بمثابة مقتطف وبيان

»فيدكس«

4 P

 BUILDING INDUSTRY
 LOGISTICS QUALITY

ORGANIZATION
SARL AU

Sigle : BILQO
في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) (،2222 يونيو) (3 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة حات الشريك الوحيد.
 BUILDING(:(التسمية االجتماعية
 INDUSTRY LOGISTICS QUALITY

ORGANIZATION SARL AU
الهدف االجتماعي):

التجارة)-)الترويج))األجهزة الطبية)
والكواشف(.

استيراد وتصدير.
التركيب) (- البناء) أعمال 

والتشطيب.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر):)45)شارع فرنسا الشقة رقم)
8)أكدال الرباط.

املسير):)حجي عبد القادر.
(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.161323
5 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)2)الطابق األول جناح ب)-)الصخيرات

CAFE ANSO شركة
شركة حات مسؤولية محدودة

وحات شريك منفرد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : محل رقم 15 
العمارة )الحديقة( 34 الطابق 

السفلي تجزئة سالم القدس لعيايدة
سال

رقم الس ل التجاري 36179
تأسيس شركة

CAFE ANSO(:(التسمية
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) وحات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
السيد اشباني) (: الشريك الوحيد)

ابراهيم.
الهدف االجتماعي):)مقهى.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 
الطابق) (34 )الحديقة() العمارة) (15
السفلي تجزئة سالم القدس لعيايدة)

سال.
التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)
طرف السيد اشباني ابراهيم ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسال.
رقم التقييد في الس ل التجاري)
التجاري) الس ل  في  التقييد  تم  (:
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

36179)بتاريخ)28)يونيو)2222.
6 P

ARHDIS
SARL AU

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي بسال) (: أوال)
بتاريخ)4)يوليو)2222)تم وضع القانون)
املسؤولية) حات  للشركة  األسا�صي 

املحدودة بالخصائص التالية):
ARHDIS SARL AU(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصيغة 
املسؤولية املحدودة.

فتح) (857 (: االجتماعي) املقر 
العيايدة سيدي عبد هللا سال

 Alimentation (: الشركة) غاية 
.Général

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
مقسمة على الشركاء)كاآلتي):

 1222 (: بونهي) رشيد  السيد 
أنصبة.

امل موع):)1222)أنصبة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مسير) بصفته  بونهي  رشيد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالس ل) التقييد  تم  (: ثانيا)
تحت) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم)39178)بتاريخ)4)يوليو)2222.
بمثابة بيان ومقتطف

7 P

فسخ عقد تسيير الحر لألصل 
التجاري

املنعقد) العرفي  العقد  بمقت�صى 
السيد) قام  (،2222 يونيو) (2 بتاريخ)
غالب محمد،)مغربي ال نسية املزداد)
سنة فاتح يناير)1947،)حامل لبطاقة)
 C18197 رقم) الوطنية  التعريف 
إقامة) البيضاء،) بالدار  واملقيم 

كاليفورنيا)2)رقم)9)سيدي معروف.
عقد تسيير حر لألصل) قرر إنهاء)
التجاري املتواجد ب)47)شارع سهيل)
الس ل) رقم  سابقا(،) )بولي  لحسن)
السيدة) لفائدة  (،176554 التجاري)
ال نسية،) مغربية  سكينة  غالب 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  حاملة 
بالدار) والساكنة  (BK348254 رقم)
 9 رقم) (2 إقامة كاليفورنيا) البيضاء،)

سيدي معروف.

كما سيواصل السيد غالب محمد)
األثواب) تجارة  نشاط  مزاولة  علي 
بنصف ال ملة كما كان عليه سابقا.

سيبتدئ فسخ عقد التسيير الحر)
انطالقا من تاريخ)12)ماي)2222.

8 P

AXIAL DEVELOPMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : 322 شارع 

زرقطوني الطابق 1 الدار البيضاء
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
البيضاء) بالدار  املس ل  االستثنائي 
 AXIAL(بتاريخ)23)ماي)2222،)لشركة

DEVELOPMENT)تقرر ما يلي):
 122 بقيمة) حصة  (52 تفويت)
ادريس) يمتلكها  التي  للواحدة  درهم 
الشركة) لفائدة  فهري  الفا�صي 
.RENEGADE INVEST SARL D’AU

 122 بقيمة) حصة  (33 تفويت)
ادريس) يمتلكها  التي  للواحدة  درهم 
الشركة) لفائدة  فهري  الفا�صي 
 GENESIS INVESTISSEMENT

.SARL D’AU
 122 بقيمة) حصة  (17 تفويت)
ادريس) يمتلكها  التي  للواحدة  درهم 
 HDG الفا�صي فهري لفائدة الشركة)

.CONSULTING SARL D’AU
الشركات) على  املوافقة 
 RENEGADE INVEST SARL D’AU
 GENESIS INVESTISSEMENT و)
 HDG CONSULTING و) (SARL

SARL D’AU)كشركاء)جدد.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
حات الشريك الوحيد إلى شركة حات)

املسؤولية املحدودة.
ادريس) السيد  تعيين  تأكيد 
لشركة) وحيد  كمسير  فهري  الفا�صي 
غير) ملدة  (AXIAL DEVELOPMENT

محدودة.
نقل مقر الشركة املتواجدة حاليا)
شارع بوينت دو) (،14 بالدار البيضاء)
جور إقامة هدى،)الطابق الثالث إلى)
 322 الدار البيضاء) (: العنوان التالي)

شارع الزرقطوني الطابق األول.
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من) الشركة  رأسمال  في  زيادة 
درهم) (122.222 إلى) درهم  (12.222
حصة اجتماعية) (922 وحلك بإنشاء)

جديدة بقيمة)122)درهم للواحدة.
بناء)على جميع التغييرات السالفة)
الذكر،)تم تعديل بذلك البنود):)4،)6 

و7)من القانون األسا�صي للشركة.
جديد) قانون  وإقرار  تحيين 

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)32)يونيو)2222)تحت)

رقم)829678.
مقتطف من أجل اإلشهار

9 P

شركة أيرلود
STE AIRLOD

الرأسمال االجتماعي : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الشقة رقم 21، 

إقامة تاشفين، الطابق الثاني، شارع 
يعقوب املريني، جليز، مراكش

العرفي) العقد  بمقت�صى  (- (1
بمراكش تمت) (2222 ماي) (32 بتاريخ)
األسا�صي) القانون  على  املصادقة 
املحدودة) املسؤولية  حات  للشركة 

حات الخصائص التالية):
أيرلود) شركة  (: اللقب االجتماعي)

.STE AIRLOD
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 21 الشقة رقم) (: املقر االجتماعي)
إقامة تاشفين،)الطابق الثاني،)شارع)

يعقوب املريني،)جليز،)مراكش.
املدة):)99)سنة.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 
املعلومات التجارية.

 122.222 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1222 إلى) موزعة  درهم 
اجتماعية من فئة)122)درهم للواحدة)

مسندة للشريكين على النحو التالي):
مختاري) الرحمان  عبد  السيد 

722)حصة اجتماعية)؛
السيد محمد مختاري)322)حصة)

اجتماعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مختاري) محمد  السيد  الشريك 
من) عدد  بأكبر  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
تحت) (2222 يونيو) (28 وحلك بتاريخ)
تقييدها) وتم  (137278 اإليداع) رقم 

بالس ل التجاري تحت رقم)126729.
10 P

شركة جليز ات سيبورت
STE GUELIZ IT SUPPORT

الرأسمال االجتماعي : 12.222 درهم
املقر االجتماعي : دوار املحمدية، 

جماعة الويدان، مراكش
العرفي) العقد  بمقت�صى  (- (1
بمراكش تمت) (2222 ماي) (22 بتاريخ)
األسا�صي) القانون  على  املصادقة 
املحدودة) املسؤولية  حات  للشركة 
الخصائص) حات  وحيد  لشريك 

التالية):
جليز) شركة  (: االجتماعي) اللقب 
 STE GUELIZ IT سيبورت) ات 

.SUPPORT
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
دوار املحمدية،) (: املقر االجتماعي)

جماعة الويدان،)مراكش.
املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)التاجر املصدر)
 Marchand الخدمات() )توفير 
 exportateur (prestation de

.(services
الرأسمال االجتماعي):)12.222)درهم)
اجتماعية) حصة  (122 إلى) موزعة 
درهم للواحدة مسندة) (122 من فئة)
النكير) عمر  السيد  الوحيد  للشريك 

على النحو التالي):
حصة) (122 النكير) عمر  السيد 

اجتماعية.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
النكير) السيد عمر  الوحيد  الشريك 
من) عدد  بأكبر  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)

تحت) (2222 يونيو) (27 وحلك بتاريخ)
تقييدها) وتم  (137216 اإليداع) رقم 

بالس ل التجاري تحت رقم)126841.

11 P

STE CH-MULTI SERVICES
SARL AU

انحالل مسبق وتصفية لشركة 
العام) ال مع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ) بأكادير  املؤرخ   االستثنائي 

لشركة) الشريك  قرر  (2222 ماي) (9

CH-MULTI SERVICES)حات رأسمال)

درهم مقرها زنقة) (122.222 يساوي)

املنظمة الوحدة االفريقية رقم)6،)حي)

املدينة ال ديدة،)أكادير.

قرر امل لس):

انحالل مسبق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيين 

السيد نبيل الشبكي.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكور أعاله.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)

29)يونيو)2222)تحت رقم)112685.

12 P

DESERTIUM
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : AMBOUHOU

 ROUTE DE RISSANI A S Z

ERFOUD

تأسيس شركة 
تم إنجاز القانون األسا�صي بتاريخ)

بالراشيدية لتأسيس) (2222 يونيو) (3

املحددة) املسؤولية  حات  شركة 

باملواصفات التالية):

 STE DESERTIUM (: التسمية)

.SARL

النشاط):)تنظيم اإلقامات املؤقتة.

طريق) امبوهو،) (: الرئي�صي) املقر 

الريصاني،)ع ص ز،)ارفود.

رأسمال) حدد  (: شركة) رأسمال 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

درهم) (122 سهم) (1222 ب) موزعة 

املساهمين) على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي):

درهم) (25.222 توفيق)  التايك 

ما يعادل)252)سهم)؛

درهم) (25.222 ابراهيم)  التايك 

ما يعادل)252)سهم)؛

 25.222  PONT PARTS JOAN

درهم ما يعادل)252)سهم)؛

 PONT PRATS ELISABET

25.222)درهم ما يعادل)252)سهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد التايك ابراهيم.

تم تس يل الشركة بالس ل التجاري)

ملدينة الراشيدية تحت رقم)16269.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)269.

13 P

FIDACOF

CONFORT NET

SARL AU

تحويل املقر 
 بمقت�صى عقد عرفي بالرباط بتاريخ)

8)يونيو)2222)لشركة)»كونفور نيت«)

تقرر ما يلي):)

املركز) من  االجتماعي  املقر  نقل 

41،)حي) التجاري،)محج الرياض رقم)

الرياض،)الرباط إلى العنوان التالي):

اإلمارات،) حي  تجزئة  (،113 رقم)

الصخيرات.))

التجارية) باملحكمة  اإليداع  تم 

 2222 يوليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم)126299.

14 P
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ATLAS GENERATION VERTE
SARL

إعالن الزيادة في رأسمال شركة
على إثر القرار الذي اتخذه شركاء)

الشركة أعاله تم ما يلي):

1)-)الزيادة في الرأسمال االجتماعي)

درهم) (522.222 إلى) (125.222 من)

 122 جديدة بقيمة) (3952 عبر خلق)

درهم للحصة مقسمة بالتساوي بين)

الزيادة) هذه  بعد  الثالثة.) الشركاء)

سيصبح توزيع الرأسمال بين الشركاء)

كما يلي):

حصة) (1733 بواركالن) ابراهيم 

بقيمة)122)درهم للحصة)؛

امبارك الغلب)1733)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة)؛

حصة بقيمة) (1734 يوسف زينو)

122)درهم للحصة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

باملحكمة) التجاري  الس ل  مصلحة 

رقم) تحت  بخنيفرة  االبتدائية 

 2222 يونيو) (29 بتاريخ) (2022/271

الس ل التجاري رقم)4145.

15 P

 STE LONDON INSTITUTE

OF EXCELLENCE PTIVE
شركة حات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 2، 

شارع غانا، الطابق األول، املحيط، 

الرباط

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  ال مع  إثر  على 

عرفي) عقد  بموجب  عادي  غير 

 2222 23)ماي) املصادق عليه بتاريخ)

تقرر ما يلي):

من) حصة  (522 وتفويت) بيع 

حصص السيد سفيان املعتصم باهلل)

لفائدة السيد نوفل شاكري)؛

من) حصة  (522 وتفويت) بيع 

حصص السيد سفيان املعتصم باهلل)

لفائدة السيد رضا كتامي.

استقالة السيد سفيان املعتصم)

باهلل.

تعيين السيد نوفل شاكري مسير.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

حات املسؤولية املحدودة من مساهم)

مسؤولية) حات  شركة  إلى  واحد 

محدودة.

تحديث النظام القانوني األسا�صي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) فاتح  بتاريخ  الرباط  التجارية 
2222)تحت رقم)5749)س ل التجاري)

رقم)132321.

16 P

األستاح عيماد أودو

موثق بأكادير

شارع عبد الرحيم بوعبيد،)عمارة)3)املكتب)8،)

الطابق الثاني

الهاتف):)13 33 22 2528

الفاكس):)23 33 22 2528

الشركة الفالحية الحديثة 

لتارودانت
ش.م.م

األستاح) تلقاه  بمقت�صى عقد  (- (I

موثق بأكادير مؤرخ في)  عيماد أودو،)

8)يونيو)2222)تقرر ما يلي):

مبارك) السيد  لفائدة  تفويت 

822)حصة املمثلة مل موع) املوساوي)

الحصص التي يمتلكها السيد حفيظ)

املحدودة) الشركة  في  املوساوي 

 NOUVEAU املسماة) املسؤولية 

ش.م.م) (MULTI-SERVICES SARL

ومقرها) درهم  (122.222 رأسمالها)

االجتماعي بسيدي افني مزاغيا اهل)

اوكوكو ايت علي،)طريق سيدي افني،)

جماعة ايمي نفاس.

حفيظ) السيد  استقالة  قبول 

املوساوي من مهامه كمسير للشركة)

كامال،) إبراءا  وإبرائه  أعاله  املذكورة 

نهائيا وبدون تحفظ.
املوساوي) مبارك  السيد  تعيين 

كمسير للشركة وملدة غير محدودة.

والتغيير املترابط القانوني األسا�صي)

للشركة.

تم بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط باملحكمة االبتدائية لتارودانت)

في)28)يونيو)2222)تحت رقم)224.
للبيان والنشر

األستاح عيماد أودو

موثق

17 P

OX STATION 
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
15)يونيو)2222)قد تم تأسيس شركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  حات 

واحد والتي تحمل الخصائص التالية):
.OX STATION(:(التسمية

ألعاب) غرفة  (: الهدف االجتماعي)
الكمبيوتر) أجهزة  تجارة  الفيديو،)

ومعدات األلعاب.
رأسمال الشركة):)52.222)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

تجزئة) تمارة،) (: االجتماعي) املقر 
عمارة) األر�صي،) الطابق  الحسيمة،)

رقم)15.
التسيير):)سعد اميس.

اإليداع القانوني):)32)يونيو)2222.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة)136727.
18 P

مكتب األستاح أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

شركة النس تروك
ش.ح.م.م 

التأكيد واملصادقة على تعيين 
مسيرين

اعتماد نظام أسا�صي جديد
األستاح) تلقاه  بمقت�صى عقد  (- (I
البيضاء) بالدار  موثق  حنفي  أكناو 
واملتضمن) (2222 يونيو) فاتح  بتاريخ 
الشركة) في  للشركاء) ال ماعي  للقرار 
الحضري) النقل  »شركة  املسماة)
رأسمالها) ش.ح.م.م  تروك«) النس 
15.222.222)درهم،)مقرها االجتماعي)
بالدار البيضاء)شارع النخيل املكانسة)
الشق،) عين  جماعة  »س«) بلوك) (،4
بالدار) التجاري  بالس ل  مقيدة 
تعريفها) (468941 البيضاء)تحت رقم)

ال بائي رقم)45911715.

كنتيجة لهذا العقد فإن مجموع)
الشركاء)قد خلصوا إلى):

تعيين) على  واملصادقة  التأكيد 
والسيدة) فيصل  شناوي  السيد 
مسيرين) بصفتهما  لطيفة  ال ناوي 
محدودة) غير  وملدة  الشركة  لهذه 
مشترك) بشكل  بالتصرف   وحلك 
أو منفصل ملمارسة كمل الصالحيات)
املمنوحة لهما بموجب القرار املتخذ)

بتاريخ)3)فبراير)2222.
ال ديد) األسا�صي  النظام  اعتماد 
كتابته) تمت  كما  الشركة  لهذه 
تلقاه) الذي  العقد  وفق  وصياغته 
بالدار) موثق  حنفي  أكناور  األستاح 

البيضاء)بتاريخ فاتح يونية)2222.
II)-)تم اإليداع القانوني لهذه الوثائق)
األسا�صي) والنظام  ال ماعي  )القرار 
املنقح()بكتابة الضبط لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 
22)يونيو)2222)تحت رقم)828268.  
III)-)التصريح بالتعديل في الس ل)
468941)لهذه الشركة) التجاري رقم)
الضبط) كتابة  لدى  تعديله  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (22 بتاريخ)

21322)للس ل الكرونولوجي.
مقتطف من أجل اإلشهار
مكتب األستاح أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

19 P

مكتب األستاح أكناو
موثق بالدار البيضاء

ENTREPRISE MOHCINE
ش.ح.م.م

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، رقم 
56، زنقة 7 حي مزوال إقامة ايت عبد 

املومن الحي الحسني
الس ل التجاري رقم 54233

التعريف ال بائي رقم 2221227
التعريف املشترك للشركة 

221537223222283
رفع رأسمال الشركة

تبني قانون أسا�صي جديد معدل
بمقت�صى عقد تلقاه األستاح أكناو)
بتاريخ البيضاء) بالدار  موثق  حنفي 
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على املتضمن لقرار) (2222 يونيو) (8  

املسماة)) للشركة  للشركاء) ال ماعي 

والتي) (ENTREPRISE MOHCINE

يقع مقرها الرئي�صي في الدار البيضاء)
رقم 56، زنقة 7 حي مزوال إقامة ايت 

الحسني، مس لة  الحي  املومن  عبد 

البيضاء  للدار  التجاري  بالس ل 

تحت رقم 54233 التعريف الضريبي 
رقم 2221227،)ما يلي):

قد) االستثنائي  العام  ال مع  أن 

الشركة) مال  رأس  زيادة  ونفذ  قرر 

درهم ليصبح من) (5.222.222 بمبلغ)

25.222.222)درهم إلى)32.222.222 

سهم) (52.222 بإنشاء) وحلك  درهم 

بها جميع) اكتتب  درهم  (122 بقيمة)

مع حصصهم) يتناسب  بما  الشركاء)

املذكورة) الشركة  في  اململوكة 

دمج) خالل  من  بالكامل  واملدفوعة 

امل اني) والتوزيع  املحنجزة  األرباح 

على الشركاء)املشتركين املذكورين.

بعد الزيادة املذكورة في رأس املال)

النحو،) ( هذا) على  تنفيذها  تم  التي 

في) املذكور  املال  رأس  تحديد  تم 

إلى) مقسمة  درهم،) (32.222.222

درهم) (122 بقيمة) سهم  (322.222

لكل منها،)مكتتبة ومدفوعة بالكامل،)

وموزعة على النحو التالي):

(: السيد افست عبد هللا بنسبة) (-

153.222)حصة.

-)السيدة افست خديجة بنسبة):)

62.222)حصة.

(: بنسبة) منير  افست  السيدة  (-

45.222)حصة.

(: بنسبة) خالد  افست  السيد  (-

32.222)حصة.

(: بنسبة) (GROUPE F7 شركة)

12.222)حصة.

امل موع):)322.222)حصة.

وبالتالي تم تعديل الفصلين)6)و)7 

من القانون األسا�صي):

تعديل) قررت  العام  ال مع  أن 

من) (12-1 املادة) من  الثانية  الفقرة 

بتفويت) املتعلقة  األسا�صي  النظام 

ونقل الحصص من خالل مايلي):

بال) بحرية  الحصص  تنتقل  أن 

الشركاء) بين  مقابل ألجر،) أو  مقابل 

وبين األصول والفروع وبين الزوجين،)

إلى) كانت  صفة  بأي  نقلها  يجوز  ال 

فقط) الشركة  خارج  ثالثة  أطراف 

من) أكثر  الشركة  لدى  يكون  عندما 

شريك واحد،)بموافقة اجماعية من)

الشركاء)

يتم تعديل املادة)1-12)من النظام)

األسا�صي وفقا لذلك.

ال ديد) األسا�صي  النظام  يعتمد 

إنشاؤه) تم  حيث  املذكورة  للشركة 

طرف) من  موثق  بعقد  وصياغته 

بالدار) موثق  حنفي،) أكناو  األستاح 

البيضاء)في)8)يونيو)2222.

ل ميع) القانوني  اإليداع  تم 

الوثائق املذكورة أعاله))ال مع العام)

والنظام األسا�صي املعدل()لدى كتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)32)يونيو)2222)تحت)
رقم829772.

للس ل) التعديلي  التصريح 

تعديله) تم  (54233 رقم) التجاري 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (32 بتاريخ)

22625)من الس ل الكرنولوجي.
مقتطف من أجل اإلشهار

مكتب األستاح أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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مكتب األستاح أكناو

موثق بالدار البيضاء

شركة طونجيرواز للصناعة 
والتجارة سوتينكو 

ش.ح.م.م

التأكيد واملصادقة على تعيين 
مسييرين

اعتماد نظام أسا�صي جديد
بمقت�صى عقد تلقاه األستاح أكناو)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  موثق  حنفي 

للقرار) واملتضمن  (2222 فاتح يونيو)

ال ماعي للشركاء)في الشركة املسماة))

شركة طونجيرواز للصناعة والتجارة)

ش.ح.م.م. (SOTINCO سوتينكو)

مقرها) درهم،) (7.222.222 رأسمالها) (
الصناعي) الحي  طنجة  االجتماعي 
التجاري) بالس ل  واملقيدة  مغوغة 
تعريفها) (،233 رقم) تحت  بطنجة 

ال بائي رقم)4922714.
كنتيجة لهذا العقد فإن مجموع)

الشركاء)قد خلصوا إلى):
تعيين) على  واملصادقة  التأكيد 
ال ناوي) والسيدة  فيصل  شناوي 
لهذه) مسيرين  بصفتهما  لطيفة 
وحلك) محدودة  غير  وملدة  الشركة 
بالتصرف بشكل مشترك أو منفصل)
ملمارسة كامل الصالحيات املمنوحة)
بتاريخ املتخذ  القرار  بموجب   لهما 

 3)فبراير)2222.
ال ديد) األسا�صي  النظام  اعتماد 
كتابته) تمت  كما  الشركة  لهذه 
تلقاه) الذي  العقد  وفق  وصياغته 
بالدار) موثق  حنفي  أكناو  األستاح 

البيضاء)بتاريخ فاتح يونيو)2222.
تم اإليداع القانوني لهذه الوثائق)
االسا�صي) والنظام  ال ماعي  )القرار 
املنقح()بكتابة الضبط لدى املحكمة)
يونيو) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2222)تحت رقم)255359.
الس ل) في  بالتعديل  التصريح 
لهذه الشركة تم) (233 التجاري رقم)
تعديله لدى كتابة الضبط باملحكمة)
يونيو) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 
للس ل) (6718 رقم) تحت  (2222

الكرونولوجي.
مقتطف من أجل اإلشهار
مكتب األستاح أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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مكتب األستاح أكناو
موثق بالدار البيضاء

شركة النقل الحضري شناوي 
بيس 

ش.ح.م.م
التأكيد واملصادقة على تعيين 

مسييرين
اعتماد نظام أسا�صي جديد

بمقت�صى عقد تلقاه األستاح أكناو)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  موثق  حنفي 
للقرار) واملتضمن  (2222 فاتح يونيو)

ال ماعي للشركاء)في الشركة املسماة))
شركة النقل الحضري شناوي بيس)
 12.222.222 رأسمالها) ش.ح.م.م.)
بالدار) االجتماعي  مقرها  درهم،)
البيضاء)املكانسة)4،)بلوك س جماعة)
عين الشق،)مقيدة بالس ل التجاري)
(،83989 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

تعريفها ال بائي رقم)22522653.
كنتيجة لهذا العقد فإن مجموع)

الشركاء)قد خلصوا إلى):
تعيين) على  واملصادقة  التأكيد 
ال ناوي) والسيدة  فيصل  شناوي 
لهذه) مسيرين  بصفتهما  لطيفة 
وحلك) محدودة  غير  وملدة  الشركة 
بالتصرف بشكل مشترك أو منفصل)
ملمارسة كامل الصالحيات املمنوحة)
 3 لهما بموجب القرار املتخذ بتاريخ)

فبراير)2222.
ال ديد) األسا�صي  النظام  اعتماد 
كتابته) تمت  كما  الشركة  لهذه 
تلقاه) الذي  العقد  وفق  وصياغته 
بالدار) موثق  حنفي  أكناو  األستاح 

البيضاء)بتاريخ فاتح يونيو)2222.
تم اإليداع القانوني لهذه الوثائق)
االسا�صي) والنظام  ال ماعي  )القرار 
املنقح()بكتابة الضبط لدى املحكمة)
يونيو) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2222)تحت رقم)828267.
الس ل) في  بالتعديل  التصريح 
الشركة) لهذه  (83989 رقم) التجاري 
الضبط) كتابة  لدى  تعديله  تم 
بتاريخ) بطنجة  التجارية  باملحكمة 
 21319 تحت رقم) (2222 يونيو) (22

للس ل الكرونولوجي.
مقتطف من أجل اإلشهار

مكتب األستاح أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

22 P

OBYSTECH SOLUTIONS
SARL AU
تأسيس

بمقت�صى عقد عرفي موقع بالرباط)
تأسيس) تم  (،2222 ماي) (23 بتاريخ)

شركة باملميزات التالية):
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(: االجتماعية) التسمية 

.OBYSTECH SOLUTIONS
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

(،4 15،)شارع األبطال رقم) (: املقر)
أكدال الرباط.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)
في املغرب وخارجه إلى):

املعلومات،) تكنولوجيا  تطوير 
ومراجعتها) البرمجيات  تصميم 
وصيانتها وتركيب وصيانة الشبكات.

وتصنيع) تطوير  في  االستشارة 
أنظمة الكمبيوتر.

وتأجير وتركيب أجهزة) بيع وشراء)
الكمبيوتر واالتصاالت.

اإلنترنيت) مجال  في  التدريب 
جميع) عامة  وبصفة  والكمبيوتر 
األنشطة في مجال برمجة الحواسيب.
جميع) وتأجير  وتصدير  استيراد 
والحوسبة) اإللكترونية  املعدات 

الدقيقة.
99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تس يلها بالس ل التجاري.
يتحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 122 درهم مقسم إلى) (12.222 مبلغ)
حصة حات)122)درهم كقيمة اسمية)
باسم) مس لة  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد.
يتم تسيير الشركة ملدة) (: التسيير)

غير محددة من طرف):
حات) بوجلود  وسيمة  السيدة 
للبطاقة) حاملة  مغربية  جنسية 
الوطنية رقم)S693692)قاطنة ب)25 
شارع واد درعة شقة)4)أكدال الرباط.
تم) (: اإليداع القانوني والتس يل)
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 23)يونيو)2222)تحت رقم)125777.
التس يل) إعالن  إيداع  تم 
بالس ل التجاري لدى كتابة الضبط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

 23)يونيو)2222،)تحت رقم)161229 
من الس ل التحليلي.

من أجل التلخيص والنشر

التسيير

23 P

WOODLUCK
املقر االجتماعي شارع ام كلثوم 

اراغون زنقة رقم 5 رقم 11 تطوان

بمقت�صى عقد عرفي حرر بالرباط)

2222،)عقد شركاء) 28)مارس) بتاريخ)

شركة)WOODLUCK  SARL)جمعهم)

العام االستثنائي وتقرر مايلي):

حل مسبق للشركة.

بنحمدان) اشرف  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

شارع) (: التصفية ب) مقر  تحديد 
ام كلثوم اراغون زنقة رقم)5)رقم)11 

تطوان.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتطوان)

رقم) تحت  (2222 أبريل) (29 بتاريخ)

.1131

24 P

BELHOTI VISION
شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 22.222 درهم

تأسيس
بمقت�صى عقد موثق مؤرخ في فاتح)
القانون) إعداد  تم  (2221 ديسمبر)

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية):

(: للشركة) القانوني  االسم 

.BELHOTI VISION SARL AU

اخصائي) (: االجتماعي) الهدف 

نظارات.
درهم) (22.222 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)222)حصة من فئة)122 

درهم.

الشريك الوحيد):)بلهوطي زياد.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا لسنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

االنبعاث) حي  (: االجتماعي) املقر 
 312 رقم) الكريم  عبد  موالي  شارع 

سال.
املسير):)بلهوطي زياد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2222 يونيو) (22 بتاريخ) بسال 

رقم)39121.
بمقت�صى مقتطف وبيان

املسير

25 P

AHLAM TRANS
SARL AU

 CAPITAL(SOCIAL(DE 100.000
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : N° 34 LOT
 JARDIN(MIMOUSA(Appt 4 C

Sidi Moumen Casablanca
RC(N° 383359

تغيير التسمية االجتماعية، توسيع 
النشاط االجتماعي ورفع رأسمال 

الشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتاريخ) (AHLAM TRANS SARL AU

14)يونيو)2222)القرارات التالية):
تغيير تسمية الشركة الذي أصبح)

.AHLAM METAL(اآلن
االجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة.
بمبلغ) الشركة  مال  رأس  رفع 
درهم ليصبح بذلك من) (9.922.222
 12.222.222 إلى) درهم  (122.222
وإصدار) إنشاء) طريق  عن  درهم 
 122 بقيمة) جديدة  حصة  (99.222
عند) تحريرها  يتم  منها  لكل  درهم 
االكتتاب عن طريق مقاصة مع ديون)
واملستحقة) املقدار  املحددة  الشركة 
الشريك) بها  يحتفظ  التي  الدفع 

الوحيد في الشركة.
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

829738)بتاريخ)32)يونيو)2222.
مقتطف من أجل االشهار

26 P

كنز بونيفير
ش.م.م.ش.و.

الرأسمال االجتماعي : 122.222 
درهم

املقر االجتماعي : قطاع القدس رقم 
128 تجزئة الرياض العيايدة سال

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
قد) (2222 يونيو) (23 بتاريخ) سال  في 
املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 
ويهدف) واحد  بشريك  املحدودة 
:)تنظيم الحفالت) نشاطها االجتماعي)

واملناسبات.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
 1222 (: أسامة) علوش  السيد 

حصة.
سنة) (99 (: نشاط الشركة) (: املدة)
النهائي أي من) التأسيس  من  ابتداء)

تاريخ وضع الس ل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
العنوان):)قطاع القدس رقم)128 

تجزئة الرياض العيايدة سال.
خلوفي) السيدة  (: تسيير) تحت 

حليمة.
مقيدة بالس ل التجاري):)36191.
27 P

GREEN STAR CONSULTING
شركة حات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
131249

وعنوان مقرها االجتماعي
أوالد مطاع زنقة سهل ملوية قطاع 1 

رقم 611 الطابق األول تمارة
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 مارس) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية):
على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
:)تغيير االسم القانوني للشركة) مايلي)
إلى) (WEERGANE TRADINGمن

.GREEN STAR CONSULTING
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قرار رقم)2):)الذي ينص على مايلي:

تغيير مسير الشركة.

تعيين السيد عبد السالم بنيعيش)

 A58623 الوطنية) للبطاقة  الحامل 

كمسير للشركة عوض السيد فوزي)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  املصطفى 

.A48257

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي)

:)تغيير الهدف االجتماعي.

إلى) االجتماعي  الهدف  تغيير 

االستشارات اإلدارية.

قرار رقم)4):)الذي ينص على مايلي)

:)تفويت الحصص.

املصطفى) فوزي  السيد  قرر 

 A48257 الوطنية) للبطاقة  الحامل 

 22.222 222)حصة بقيمة) املالك ل)

جواد) والسيد  بالشركة  درهم 

الوطنية) للبطاقة  والحامل  بنعمر 

 222 ل) (422 ل) املالك  (A247622

حصة بقيمة)42.222)درهم بالشركة)

السالم) عبد  للسيد  حصصهم  بيع 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بنيعيش 

.A58623

قرار رقم)5):)الذي ينص على مايلي)

:)تغيير الشكل القانوني للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

.SARL AU(إلى(SARL

قرار رقم)6):)الذي ينص على مايلي)

تعديل النظام األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)1288.

 28 P

TIBO
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 يونيو) (9  

حات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.TIBO(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية

1)-)بيع جميع) (: الهدف االجتماعي)

منتجات املع نات واآليس كريم.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):

(: السيد محمود سليمان االطرش)

522)حصة.

السيد العربي ابورك):)252)حصة.

 252 (: امشغال) كريم  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 ( إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التس يل.

املقر):)سكتور نهضة تجزئة سلمى)

رقم)46)العيايدة سال.

املسير):)السيد كريم امشغال.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.36167

29 P

ALFA EQUIPE
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : إقامة 

النور 323، ج.أ 29، محل س 1، 

تامسنا

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية):

الذي ينص على ما) (: (1 قرار رقم)

يلي):

نقل مقر الشركة من)»زنقة سيام،)

مبنى رقم)6،)شقة رقم)3،)الرباط«)إلى)

«إقامة النور 323، ج.أ 29، محل س 

1، تامسنا«.

قرار رقم 2 : الذي ينص على ما 

يلي : تفويت الحصص

ابراهيم  القايد  ايت  السيد  قرر 

بقيمة  حصة   1222 ل  املالك 

122.222 درهم بالشركة :

 52.222 بقيمة  حصة   522 بيع 
درهم للسيد ايت القايد رضا الحامل 

.AD248329 للبطاقة الوطنية رقم
على ينص  الذي   :  3 رقم   قرار 

 ما يلي : تعيين مسير ثاني للشركة
رضا  القايد  ايت  السيد  تعيين 
كمسير ثاني للشركة مع السيد ايت 

القايد ابراهيم.
على ينص  الذي   :  4 رقم   قرار 
القانوني  الشكل  تغيير   : يلي  ما   

للشركة
تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.»SARL« إلى »SARL AU»
على  ينص  الذي   :  5 رقم   قرار 
األسا�صي  النظام  تغيير   : يلي  ما 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 5697.
30 P

BUILDIGNUM
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 52.222 درهم

عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 32 
شقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط
قفل تصفية الشركة وإبراء حمة 

املصفي
العام) ال مع  قرار  على  بناء) (- (I
بتاريخ) بالرباط  املنعقد  العادي  غير 
شركة) شركاء) قرر  (2222 أبريل) (27

«BUILDIGNUM SARL«)ما يلي):
املصفي) تقرير  على  املصادقة 

وحسابات التصفية.
إبراء)حمة املصفي.

فسخ الشركة.
تصفية الشركة.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 ماي) (18 بتاريخ)

.124736
بمثابة مقتطف وبيان

31 P

األستاحة منى الرا�صي

موثقة بطنجة

115)شارع سيدي محمد بن عبد هللا شقة)

رقم)11)الطابق الثاني)-)طنجة

MANZIL BAHIJ

الشركة املدنية العقارية

حات رأسمال 5.222 درهم

مقرها االجتماعي بطنجة مرشان 

شارع موالي الحسن رقم 5

واملقيدة بالس ل التجاري باملحكمة 

التجارية بطنجة تحت رقم 122187 

من الس ل التحليلي

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

األستاحة منى الرا�صي،)موثقة بطنجة)

يوم)21)و)23)يونيو)2222):

 JEAN-MARIE السيد) قام  (- (1

 JOSEPH CHAUSSONNIERE

 PHILIPPE SERGE والسيد)

بتفويت) (CHAUSSONNIERE

التي) االجتماعية  األسهم  مجموع 

في) حصة  (52 ب) املقدرة  يملكونها 

املدنية) الشركة  املسماة  الشركة 

العقارية)»MANZIL BAHIJ«)بموجب)

42)حصة لفائدة السيد محمد جمال)

12)حصص لفائدة) وبموجب) ميكو،)

السيدة مليكة ميكو.

السيد) السيد  استقالة  (- (2

 JEAN-MARIE JOSEPH

 C H A U S S O N N I E R E

 PHILIPPE SERGE والسيد)

منصبهم) من  (CHAUSSONNIERE

كمسيري الشركة.

جمال) محمد  السيد  تعيين  (- (3

ميكو كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة يوم)32)يونيو)2222 

تحت) التجاري  بالس ل  والتقييد 

الرقم)6684.
األستاحة منى الرا�صي

موثقة بطنجة

32 P
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SOCOGESTION SARL

GALUXE DRIVE
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)7)يونيو)
شركة) تأسيس  تم  بالرباط  (2222
(،)GALUXE DRIVE( كاليكس دريف)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
للشريك الوحيد وخصائصها كالتالي):
دريف) كاليكس  (: الشركة) إسم 

.(GALUXE DRIVE(
مضمون الشركة):)كراء)السيارات)

بدون سائق.
 2 رقم) بفيال  قبو  (: الشركة) مقر 

زنقة عنابية حي الرياض الرباط.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
مقسمة إلى)1.222)حصة بقيمة)122 
بحوزة) كلها  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد ابن الصائغ اسالم.
تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)

زدني رانية كمسيرة وحيدة للشركة.
 %  5 بعد خصم) (: أرباح الشركة)
تصرف) في  الباقي  يوضع  األرباح  من 

الشريك.
التس يل)) تم  (: التجاري) الس ل 
بتاريخ) (161397 التجاري تحت رقم)
باملحكمة التجارية) (2222 فاتح يناير)

بالرباط.
للبيان واالستشارة

33 P

STE STRADIVEC
SARL

شركة ستردفيك
الس ل التجاري : 145525

الشكل القانوني للشركة : شركة 
حات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي للشركة : 14 شارع 

الشاري شقة رقم 4 أكدال الرباط

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

بتاريخ) واملس ل  (2221 ديسمبر) (12

اتخاح) تم من خالله  (2222 يناير) (6

القرارات اآلتية):

نقل األسهم):

جميع) بيع  قرر  بزا  أمين  السيد 

شركة) في  يملكها  التي  األسهم 

«ستردفيك« 522 حصة ل : السيد 

زكرياء بواودار.

السيد  لألسهم  البيع  هذا  بعد 

زكرياء بواودار والسيد نوفل بواودار، 

»ستردفيك«  الشركة  أعضاء 

قدرت  درهم،   122.222 برأسمال 

مساهمات الشركاء على النحو التالي :

السيد أمين بزا : التوزيع القديم 

522 حصة - التوزيع ال ديد : -

التوزيع   : بواودار  نوفل  السيد 

القديم 522 حصة - التوزيع ال ديد 

: 522 حصة.

التوزيع  بواودار  زكرياء  السيد 

 522  : ال ديد  التوزيع   -  - القديم 

حصة.

: التوزيع القديم 1222  امل موع 

 1222  : ال ديد  التوزيع   - حصة 

حصة.

دائما  الشركة  بأن  العام  ال مع 

بواودار.  زكرياء  السيد  تسيير  تحت 

الوحيد  بالتوقيع  ملتزمة  الشركة 

للسيد زكرياء بواودار.

تحديث النظام األسا�صي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القنوني  اإليداع  تم 

يوليو   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 5791.

الس ل التجاري 145525.

34 P

MBI SCAVI شركة
SARL

رأسمال :  3.782.222   درهم

العنوان : شارع محمد الخامس حي 

النهضة,1 عمارة رقم 15 شقة رقم 3 

تمارة 12222
رقم التقييد في الس ل التجاري)

79459
زيادة في رأسمال الشركة

بمقت�صى ال مع العام))االستثنائي))

املؤرخ في فاتح يونيو)2222)بتمارة تم)
رفع رأسمال الشركة من)3.782.222 

بمبلغ) درهم  (5.222.222 إلى) درهم 

مقسمة) درهم  (1.222.222 قدره)

كالتالي):

 2.522.222 مازيغ) يدير  السيد 

درهم مقسمة إلى)25.222)حصة من)

فئة)122)درهم.

 2.522.222 السيد ابراهيم مازيغ)

درهم مقسمة إلى)25.222)حصة من)

فئة)122)درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم)23)يونيو)2222 

تحت رقم)125823. 

35 P

SURETE PAROLE
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

التالية بالرباط)8)يونيو)2222):

 SURETE (: االجتماعي) اللقب 

.PAROLE SARL AU

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الغرض) (: االجتماعي) الهدف 

املغرب) من  كل  في  هو  الشركة  من 

والخارج،)بشكل مباشر أو غير مباشر):

تقديم الدعم املتخصص لتطوير)
لذوي) والتأهيل  الرعاية  إجراءات 

الصعوبات أو اإلعاقة.
وتربوي) تعليمي  دعم  أنسب 

وعالجي لكل شخص.
الترحيب باألطفال الذين يعانون)

املعرفية) التعلم  صعوبات  من 

واألدوات الوظيفية والذين ال يكفيهم)

بالتعليم) وتزويدهم  العادي  التعليم 

الذي يلبي احتياجاتهم الخاصة.

االتصال) باضطرابات  االعتناء)

أو) األطفال  لدى  واملكتوب  الشفوي 

السن) كبار  أو  البالغين  أو  املراهقين 

بهدف الوقاية وإعادة التأهيل.

االضطرابات) وشدة  مدى  تقييم 

العوامل) عن  والبحث  املالحظة 

)الفسيولوجية،) عنها) املسؤولة 

والعائلية) والعاطفية،) والعصبية،)

واالجتماعية وما إلى حلك(.

تم تحديد رأس املال) (: رأس املال)

 522 52.222)درهم مقسم إلى) بمبلغ)

درهم،)مخصصة) (122 حصة بقيمة)

للمساهم الوحيد على النحو التالي):

 522 (: بنسودة) سلمى  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

شقة) (،1 بناية) (: االجتماعي) املقر 
1،)إقامة دار ال ودة زنقة تارغة) رقم)

النهضة)-)اليوسفية)-)الرباط.

التسيير):)السيدة سلمى بنسودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
التجاري) بالس ل  التس يل  رقم 

 .125753

36 P

STE INDUSFAB
SARL

وعنوان مقرها االجتماعي : محل 

تجاري رقم 9 عمارة 3 تجزئة معمورة 

عمارة 2 أوالد هالل حصين سال 

ال ديدة - سال
رقم التقييد في الس ل التجاري 

32839

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

2221)تم تحويل) 3)نوفمبر) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»محل تجاري رقم)12 عمارة 3 تجزئة 

معمورة عمارة 2 أوالد هالل حصين 

»محل  إلى  سال«   - ال ديدة  سال 

تجاري رقم 9 عمارة 3 تجزئة معمورة 

سال  حصين  هالل  أوالد   2 عمارة 

ال ديدة - سال«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 38976.

38 P
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 MOHAMMED DOUIBI

ARCHITECTES

SARL

وعنوان مقرها االجتماعي : فيال 

رقم 2 زنقة العنابية قطاع 11 حي 

الرياض - الرباط

رقم التقييد في الس ل التجاري 

127653

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم تحويل) (2222 أبريل) (8 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

األول،) الطابق  الرواح،) باب  »إقامة 

يوسف) موالي  شارع  (،2 رقم) شقة 

الرباط« إلى »فيال رقم 2 زنقة العنابية 

قطاع 11 حي الرياض - الرباط«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 125427.

39 P

 STE IMPORT ZIANI ET FILS

SARL AU

العادي) الغير  العام  ال مع  قرر 

((،2222 يونيو) (13 بتاريخ) املنعقد 

 STE IMPORT ZIANI ET لشركة)

FILS)شركة حات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد و رأسمالها عشر ألف)

)مقرها االجتماعِي) (12.222.22 درهم)

بوقنادل) (3 رقم) (1 زردال سيكتور) (:

سال).

تقررما يلي):

بعد املوافقة على تقرير املصفي،)

تقرر إنهاء)عملية التصفية.

بمكتب) القانوني  اإليداع  تم 

الس ل التجاري للمحكمة االبتدائية)

تحت) (،2222 يونيو) (29 بسال بتاريخ)

رقم.39182
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 STE INTERFACE LOGISTICS
SARL

رأسمالها :  122.222 درهم
املقر االجتماعي: تجزئة القصر 
املنطقة الصناعية واد ايكم 

الصخيرات
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
(،2222 يونيو) (26 بتاريخ) املنعقد 
بعض) تغيير  الشركة  شركاء) قرر 

الخصائص كاالتي):
تفويت)))مائتان حصة))222()من)
 STE ( لشركة) االجتماعية  الحصص 
  AR RETAIL CONSULTING SARL
 STE COCAZ. ( ( ( ( ( ( ( ( لفائدة شركة)

 HOLDING SARL
بمبلغ))) الشركة  رأسمال  رفع 
من) لينتقل  درهم  (1.252.222
122.222)درهم الى)1.352.222)درهم)
اجتماعية) حصة  (12.522 بخلق)

جديدة من فئة مائة درهم.)
تغيير الفصول))6)و)7)من القانون)

االسا�صي للشركة.
الشركاء) ( مساهمة) ( (: (6 الفصل)

موزعة كما يلي):
 STE COCAZ HOLDING شركة)

272.222 ..)درهم.
 ISAL HOLDING  SARL ( شركة)

272.222 ....)درهم.)
 OUZLAK SARL ... شركة)

272.222)درهم.
 AMAR DORON ... شركة)

272.222)درهم.
 INTERFACE CONSEIL(شركة(((
 EN INVESTISSEMENT S.A. .....

272.222)درهم.
)امل موع)---)))))1.352.222))درهم.)
 1.352.222 الشركة) رأسمال 

درهم وزعت كالتالي:
  STE COCAZ HOLDING شركة)

2722 ......)حصة.
 SAL HOLDING  SARL ( شركة)

2722 ......)حصة.
 OUZLAK SARL ... ...... شركة)

2722)حصة.

 AMAR DORON ... ...... شركة)

2722)حصة.

 INTERFACE CONSEIL(شركة(((

 EN INVESTISSEMENT S.A. .....

2722 ......)حصة.

)امل موع)---)))))1.352.222))حصة.)

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)

رقم) تحت  (2222 يونيو) (29 بتاريخ)

.8443
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AFRICA RETAIL MARKET SA
رأسمالها 24.000.000,00 درهم

املقر االجتماعي: تجزئة القصر 

املنطقة الصناعية واد ايكم 

الصخيرات

اجتماع) محضر  بمقت�صى 

بتاريخ املنعقد  االدارة   مجلس 

 27)يونيو)2222)بمقر الشركة الكائن)

الصناعية) املنطقة  القصر  بتجزئة 

مجلس) قرر  الصخيرات  ايكم  واد 

درون)) عمر  السيد  برئاسة  االدارة 

الحصص))))))))))))))))))))))))))) عن  التنازل  موافقة  منح 

ب)) املساهم  الركراكي  عزيز  للسيد 

 AFRICA RETAIL في شركة) (26.667

 COCAZ شركة) الى  (MARKET SA

وحلك) (HOLDING             SARL

أسهمه) من  سهم  (26.666 بتحويله)

وبذلك أصبحت أسهم) (، الى الشركة)

املساهمين في الشركة موزعة كاالتي):

السيد عمر درون))))))92.222)سهم

 LARE SARL...79.999 شركة)

سهم

 COCAZ HOLDING شركة)

SARL  ....26.666)سهم

 INTERFACE CONSEIL -شركة)

 EN INVESTISSEMENT SARL

....12.666)سهم

 OUZLAK SARL AU(شركة (-

21.667 .....)سهم.

 1..... السيد عزيز الركراكي) (-
سهم).

السيد حسن أمين برنو�صي) (-
........1)سهم.

امل موع)....242.222)سهم.
بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)
رقم) تحت  (2222 يونيو) (32 بتاريخ)

.8452
42 P

STEEMENE PREFA
SARL

 شركة حات مسؤولية محدودة
راسمالها : 21.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 4 زنقة إمام مسلم 
الوازيس الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 181625
تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)
ماي) (32 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):
ال موع) قرارات  جميع  تذكير 
تاريخ) من  ابتداء) العامة االستثنائية 
انعقاد) يوم  الى  الشركة  تاسيس 

ال مع،)
االسا�صي) النظام  تحيين  قرار 

للشركة.
النجاز) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات.
تم االيداع القانوني بكتابة ضبط)
بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2222 يونيو) (29 بتاريخ)

.829592
املسير)

االيداع والنشر
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 OMNIUM MAROCAIN
 DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES
»OMAFI»

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 8.522.222 درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 
CFCIM لبوسكورة تجزئة رقم 8 

الدار البيضاء



13271 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

الس ل التجاري : 87311
تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)
ماي) (32 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):
السعدالي) أحمد  السيد  تعيين 
بتاريخ) مزداد  املغربية  ال نسية  حو 
النتاهلة) اريغ  ب  (1967 سبتمبر) (3
مكرر تجزئة الرحمة) (9 والقاطن ب)
الوازيس) الفراشات  زنقة  (25 رقم)
لبطاقة) والحامل  البيضاء) الدار 
 JE18549 رقم) الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2222 يونيو) (22 بتاريخ)

.828521
املسير

لإليداع والنشر
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 STE FOURNITURE
 MATERIEL

 INSTRUMENTATION
 CHIURGIE

ENDOSCOPIQUE
.F.M.I.C.E

شركة حات مسؤولية محدودة
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 6 موليير حي 
الراسين الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 94827 
الدارالبيضاء

تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)
املنعقد) الوحيد  للشريك  العادي 

بتاريخ)13)ماي)2222،)تقرر ما يلي):
بمبلغ) الشركة  راسمال  رفع 
422.222)درهم لرفعه من)122.222 
وحلك) درهم  (522.222 الى) درهم 
بانشاء)حصص جديدة محررة نقدا)
من طرف السيدة كارين مونيك كاب)

والسيد احمد بنعبدجي.
موافقة ال مع العام على السيدة)
احمد) والسيد  كاب  مونيك  كارين 
في) جديدين  كشريكين  بنعبدجي 

الشركة.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

االسا�صي للشركة.

إعطاء)الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

يونيو) (15 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)827926.
املسير)

االيداع والنشر
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  STE NOUACEUR

DEVELOPPEMENT

شركة مجهولة االسم

راسمالها : 12.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : مقر عمالة 

النواصر الطريق ال هوية 

3211 بوسكورة اقليم النواصر  

الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم :  526523 

الدارالبيضاء

االدارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 

املنعقد بتاريخ)32)مارس)2222،)تقرر)

الشكل) على  االعضاء) ممثلي  تغيير 

التالي):

تعيين السيد عبد العزيز را�صي،)

بتاريخ) مزداد  املغربية  ال نسية  حو 

لبطاقة) حامل  (1956/12/31

 B245167 رقم) الوطينة  التعريف 

الحيمر) واد  زنقة  (33 ب) والقاطن 

تجزئة بورحال برشيد كممثل دائم)

النواصر خلفا للسيد فريد) ل ماعة 

السعداوي.

حو) غفير  هشام  السيد  تعيين 

بتاريخ) مزداد  املغربية  ال نسية 

لبطاقة) حامل  (1965/06/19

 B442464 رقم) الوطينة  التعريف 

الربيع) حدائق  باقامة  والقاطن 

النواصر) بوعزة  دار  (8 رقم) فيال 

ل ماعة) دائم  كممثل  الدارالبيضاء)

دار بوعزة خلفا للسيدة مريم البحري.

حو) قطرب  محمد  السيد  تعيين 
بتاريخ) مزداد  املغربية  ال نسية 
لبطاقة) حامل  (1973/09/01
 BK128871 رقم) الوطينة  التعريف 
 17 كلم) ال ديدة  بطريق  والقاطن 
دائم) كممثل  النواصر  عزوز  أوالد 
ل ماعة اوالد عزوز خلفا للسيد عبد)

القادر بن اهنية.
الساملاني)) محمد  السيد  تعيين 
بتاريخ) مزداد  املغربية  ال نسية  حو 
لبطاقة) حامل  (1957/01/01
 B88385 رقم) الوطينة  التعريف 
بوسكورة) العمامرة  بدوار  والقاطن 
مل لس) دائم  كممثل  الدارالبيضاء)
عبد) للسيد  خلفا  النواصر  عمالة 

العزيز جدعي.
النجاز) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)26)ماي)2222،)

تحت رقم)825426.
املسير)

االيداع والنشر
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 STE CASABLANCA
AMENAGEMENT
شركة مجهواة االسم

مقرها االجتماعي : اقامة B ، رقم 
2 الطابق 2-12 كريسطال 9 مرينا   

الدارالبيضاء
الس ل التجاري رقم : 197647

الدارالبيضاء
تبعا ملداوالت مجلس االدارة املنعقد 
بتاريخ 25 نونبر 2221، تقرر تعيين 
ممثلي االعضاء على الشكل التالي :

تعيين السيد عبد اللطيف معزوز)
سطات) كممثل ل هة الدارالبيضاء،)

خلفا للسيد مصطفى باكوري.
الرميلي) نبيلة  السيدة  تعيين 
خلفا) كممثلة ل ماعة الدارالبيضاء)

للسيد عبد العزيز العماري.
الناصري) سعيد  السيد  تعيين 
كممثل مل لس العمالة خلفا للسيد)

محمد نجيب عمور.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)32)ماي)2222،)

تحت رقم)825782.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة
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STE REIM PARTNERS
شركة مجهولة االسم

راسمالها : 1.251.622 درهم
مقرها االجتماعي : املدار الذي 
يربط بين شارع AC62 وطريق 

سيدي مسعود طريق بوسكورة 
الدارالبيضاء 22192

الس ل التجاري رقم : 276233
الدارالبيضاء

تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)
أبريل) (18 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):
قبول استقالة السيد عبد ال ليل)
عام) كمدير  مهامه  من  لحسيني 

منتدب.
السيد) تعيين  على  املصادقة 
سليم رايس والسيدة سعاد بنبشير)

كعضوين جديدين في الشركة.
نوفل) السيد  استقالة  قبول 
مجلس) كرئيس  مهامه  من  بندفعة 

االدارة.
االجارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 
تم) (،2222 مارس) (15 املنعقد بتاريخ)

تقرير ما يلي):
عبد) السيد  استقالة  معاينة 
كمدير) مهامه  من  لحسيني  ال ليل 

عام منتدب.
اقتراح تعيين السيد سليم رايس)
كعضوين) بنبشير  سعاد  والسيدة 

جديدين في الشركة.
نوفل) السيد  استقالة  معاينة 
مجلس) كرئيس  مهامه  من  بندفعة 

االدارة.
بنبشير) سعاد  السيدة  تعيين 

كرئيسة جديدة مل لس االدارة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)23)ماي)2222،)

تحت رقم)824993.
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس االدارة

48 P
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STE  BLINK PHARMA

شركة محدودة املسؤولية

راسمالها : 322.222 درهم

مقرها االجتماعي : 6 شارع بن ح اج 

الطابق الثالث رقم 6 

الس ل التجاري رقم : 435487

الدارالبيضاء

رفع الراسمال االجتماعي
تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)

أبريل)) (2 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):

بمبلغ) الشركة  راسمال  رفع  قرار 

عالوة) الى  باالضافة  درهم  (34.422

درهم) (1.465.622 بمبلغ) االصدار 

الى) درهم  (322.222 من) لرفعه 

سهم) (344 بانشاء) درهم  (334.222

جديد محررة باالكتتاب كالتالي):

692.222)درهم بحصة نقدية.

الديون) بادماج  درهم  (812.222

السائلة واملستحقة الدفع للشركة.

إزالة حق االشتراك التفضيلي.

القانون) من  (6 املادة) تعديل 

االسا�صي للشركة.

االدارة) مجلس  ملداوالت  تبعا 

املنعقد بتاريخ)18)أبريل)2222،)تقرر)

ما يلي):

راسمال) رفع  على  املصادقة 

الشركة بمبلغ)322.222)درهم محرر)

الى) باالضافة  درهم  (34.422 بمبلغ)

 1.465.622 بمبلغ) االصدار  عالوة 

درهم الى) (322.222 درهم لرفعه من)

334.422)درهم.

تعديل القانون االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

أبريل) (27 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)822314.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة
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STE  FLOSIT PHARMA

شركة مساهمة بسيطة

راسمالها : 5.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : القطب ال وي 

النواصر 22242

الدار البيضاء

الس ل التجاري رقم : 362987

الدارالبيضاء

تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)

أبريل)) (22 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):

تجديد والية أعضاء)الشركة ملدة)

3)سنوات):

.MARCO ANNONI(السيد

 ALDO FUMAGALLI السيد)

.ROMARIO

 FLOSIT شركة) والية  تجديد 

مغربي) قانون  حات  شركة  (،SPAS

التجاري) بالس ل  مس لة 

 122715 رقم) تحت  للدارالبيضاء،)

ممثلة برئيسها السيد هشام بلكراب)

كرئيس للشركة ملدة)3)سنوات.

النجاز) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات.

مجلس) اجتماع  ملداوالت  تبعا 

االدارة املنعقد بتاريخ)22)أبريل)2222 

تقرر ما يلي):

 MARCO السيد) والية  تجديد 

االدارة) مجلس  كرئيس  (،ANNONI

ملدة)3)سنوات.

النجاز) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)26)ماي)2222،)

تحت رقم)825425.
رئيس الشركة

لاليداع والنشر
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STE TACHYON
شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 17 زنقة لشرونط 
بولو الدارالبيضاء 

الس ل التجاري رقم : 355191 
الدارالبيضاء

الوحيد) الشريك  لقرارات  تبعا 
عادي) غير  عام  جمع  على  املنعقد 
بتاريخ)12)يونيو)2222،)تقرر ما يلي):

رفع راسمال الشركة نقدا بمبلغ)
322.222)درهم لرفعه من)122.222 

درهم الى)422.222)درهم.
النظام) من  و8) (7 املادة) تعديل 

االسا�صي للشركة.
بمبلغ) الشركة  راسمال  رفع 
222.222)درهم لرفعه من)422.222 
وحلك) درهم  (622.222 الى) درهم 
واملستحقة) السائلة  الديون  بادماج 

الدفع.
إعطاء)الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
يوليو) فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)829968.
لاليداع والنشر

املسير
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STE   FROIDEL 
 شركة مجهولة االسم

راسمالها : 47.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : 29 لتبان محمد 

بيلفيدير الدارالبيضاء 
الس ل التجاري رقم : 39687

الدارالبيضاء
تبعا ملداوالت ال مع العام الغير)
يونيو)) (17 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2222،)تقرر ما يلي):
النصف) تحرير  على  املصادقة 
أغسطس) (13 املتبقي املدفوع بتاريخ)
بمبلغ) نقدا  راسمال  رفع  (،2222
غير) حساب  في  درهم  (11.752.222

متاح.

النجاز) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

يوليو) فاتح  ( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222،)تحت رقم)829967.
لاليداع والنشر

الرئيس املدير العام

52 P

 TRAVAUX DE COMPTABILITE      GSM

0661(355(783(((-(((afifi.consulting@gmail.

com

  STE MH3S LOGI
SARL AU 

تبعا ملقررات عقد))مس ل بالرباط))

فى)23))يونيو))2222 .

تم وضع القانون األسا�صي لشركة)

حات مسؤولية محدودة بشريك وحيد)))

باملميزات التالية:

   **  MH3S LOGI (** ( (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.

شارع االمير) (24 (: املقر االجتماعي)

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال)

املوضوع):

مجال) في  االدارية  االستشارات 

االستيراد والنقل و االعمال))التجارية.

ستراد و تصدير).

من) ( إبتداءا) سنة  (99 ( املدة) ( (

التأسيس الفعلي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تسير الشركة من طرف) التسيير:)

السيد هشام عبد املومن)

ا لرأسمال))12.222)درهم))مقسمة)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (122 إلى)

للحصة في ملكية الشريك الوحيد))

في) تبتدئ  (: ( االجتماعية) السنة 

جنبر) د  ( (31 في) وتنتهي  يناير  فاتح 

باستثناء)سنة التأسيس

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال))) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم)) تحت  (،2222 يونيو) (29 بتاريخ)

رقم)) التجاري  الس ل  ( (39188

  . 36185

53 P
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 STE CENTRE DE
 RADIOLOGIE LA

RESISTANCE
شركة حات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم

تاسيس شركة
ببرشيد) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تاسيس) (،2222 أبريل) (26 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

باملميزات التالية):
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
 CENTRE DE (: التسمية)

.RADIOLOGIE LA RESISTANCE
الهدف االجتماعي):))طب االشعة،)

مركز الفحص باالشعة.
 II تجزئة اليسر) (: املقر االجتماعي)
و19  (18 رقم) السفلي محل  الطابق 

برشيد.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.
حدد) (: االجتماعي) الراسمال 
درهم) (122.222 راسمال الشركة في)

فئة) من  حصة  (1222 من) ويتكون 
درهم للحصة الواحدة مقسم) (122

كالتالي):
السيد املهدي كبير)522)حصة.

السيدة هند عربوني)522)حصة.
للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)
عربوني) هند  والسيدة  كبير  املهدي 
االمضاء) مع  محدودة  غير  ملدة 

املنفصل.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
لالحتياط القانوني) (% (5 (: االرباح)
والباقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع)
تحت االحتياط حسبما يقرره ال مع)

العام.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 
رقم) التجاري  الس ل  تحت  (،2222

.16763
من أجل التلخيص واالشهار

54 P

 STE OMNIUM SUD
 PROMOTION ET

 DEVELOPPEMENT
SARL

عقــــــــد التسيـــــير الحـــــــر
 27 بتاريخ) بمقت�صى عقد موثق  (
أكرى على سبيل) (2222 يونيو) (29 و)
ادريس) موالي  السيد  الحر  التسيير 
التعريف) لبطاقة  الحامل  العماري 
نيابة) (E414633 رقم) الوطنية 
العماري) محمد  موالي  السيد  عن 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
شركة) لفائدة  (،E212251 رقم)
 OMNIUM SUD PROMOTION
(،ET DEVELOPPEMENT SARL
فرانك) جوليان  بالسيد  ممثلة 
التجاري) األصل  ( جميع) فراتيني،)
املنارة) بمراكش  واملستغل  الكائن 
عمارة) مراكش  ابواب  تجزئة  تاركة 
325،)واملشتمل على متجر يحمل رقم)
بالس ل) املس ل  و  ( مخبزة،) به  (19
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)
الس ل) من  (119226 رقم) تحت 
من) (1452 ( رقم) تحت  و  التحليلي 
اربع) ملدة  حلك  و  الترتيبي،) الس ل 
 01/07/2022 من) تبتدئ  سنوات 

مقابل مبلغ)12.222)))درهم شهريا.
55  P

STE LA PERLA PALACE
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : شارع محمد 
الخامس زنقة فاس تازة

الس ل التجاري رقم : 1993
التعريف ال بائي : 42212296
الضريبة املهنية : 15622352
التعريف ال بائي املوحد : 

291515222273
تصفية شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
26)ماي)2222،)تمت تصفية الشركة)
(،STE LA PERLA PALACE SARL AU
وتعيين السيد بوزيد محمد كمصفي)
االجتماعي) املقر  وتحديد  للشركة 

للشركة كمقر للتصفية.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2222 يونيو) (15 بتاريخ)

.2022/274
56 P

 STE TRAVAUX DE
 CONTRUCTION
 OUARGUANE
 TRA.CON.OUA

 ش.م.م 
مقرها اإلجتماعي: حي إغماريا بني 

انصارالناظور
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
فاتح) التوالي  على  بتاريخ  االستثنائي 

يونيو)2222،)تم ما يلي):
الشركة) رأسمال  من  الرفع 
1.652.222)درهم) املذكورة بما قدره)
للشركة)) ال ديد  الرأسمال  ليصبح 

2.252.222)درهم.
اإلجتماعية) الحصص  توزع 
للمساهمات في رأسمال الشركة على)

الشكل التالي):
 UC (: (11252 مصطفى) وركان 

29437)حصة اجتماعية.
 UC (: سعيد11252) وركان 

114692)حصة اجتماعية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 2222 يونيو) (28 بتاريخ) بالناظور،)

تحت رقم))1822/2022.
مقتطف من أجل اإلشهار

املسير (

57 P

STE SOMIBURO
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : رقم 32 شقة رقم 

8 شارع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

الس ل التجاري رقم : 141727 

الرباط

املؤرخ) العام  ال مع  بمقت�صى 

املسير) قرر  (،2222 ماي) (5 بتاريخ)

التعديالت التالية):

فسخ الشركة السابق الوانه.

زكرياء) املهري  السيد  تعيين 

كمصفي الشركة.

مقر التصفية مبنى)32،)شقة رقم)

8،)شارع موالي أحمد الوكيلي حسان)

الرباط.

براءة املصفي السيد املهري زكرياء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو) (27 بتاريخ) (125859 تحت رقم)

.2222
عن النسخة والنص

58 P

 STE  BOUSSOLA TRAVAUX
  DIVERS

شـركة حات املسؤولية املحدودة 

وحات الشريك الوحيد

تاسيس شركة
بتـاريخ)27)يونيو)2222،))تـم وضـع)

قـانـون منظـم لشـركة حات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وحات  املحدودة 

وحات املمـيزات التـالية:)

 STE BOUSSOLA ( ( التسمـية:)

TRAVAUX DIVERS))حات املسؤولية)

املحدودة وحات الشريك الوحيد

النظافة،) األمن،) الهـدف:)

املناطق) التش ير وصيانة  الحراسة،)

الخضراء..

)الرأسمال:)حدد في مبلغ122.222  

1222)حصة من) ( درهم مقسمة إلى)

درهم للواحدة موزعة) (122.22 فئة)

كاألتي):

السيد بوصولة ابراهيم)...))1222 

حصة.

مدينة) تجزئة  ( االجـتماعـي:) املـقر 
الوحدة بلوك)C)رقم)137)العيون.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسير  اإلدارة:)

بوصولة ابراهيم ملدة غير محددة.

بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 
الضـبط باملحكمة االبتـدائية بالـعيـون)

تحـت رقـم) ( (،2222 يونيو) (28 بـتاريخ)

   .42257
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STE DADEYH COM
SARL

س ل تجاري رقم 14515
تغيير شركة

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 
باملميزات التالية):

إضافة أنشطة إلى الشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح يوليو)

2222،)تحت رقم)2022/2036.
60 P

 M B H COMPLEXE
INDUSTRIEL - MAROC

SARL AU
تعديالت قانونية

الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 
بتاريخ)27)يونيو)2222)ملساهم شركة)
 M B H COMPLEXE INDUSTRIEL
املسؤولية) حات  شركة  (،MAROC
البالغ) واحد،) بمساهم  املحدودة 
والكائن) درهم  (422.222 راسمالها)
مقرها حي السعادة زنقة)3)محل رقم)

23)العيون تقرر):
حل النهائي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،2222 يونيو) (29 بتاريخ)

.1969
61 P

STE RENGO SUD S.A.R.L A.U

 ADRESSE(:(HAY(MY(RACHID(N°100

 BOUJDOUR

Capital(:(10.000(DH

GSM(:(06(61(39(66(10

I.C.E(:001758838000052

R.C(:(11779(DE(LAAYOUNE

C.N.S.S(:(9303611((/(I.F(:18800425

تأسيــس شركــــة حات املسؤولية 
املحدودة بمسـاهـم واحــد

تعديل قانوني
Ste SUD TURBO MAROC

S.A.R.L  AU
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
23)يونيو)2222،)قرار الشركاء)ما يلي):

 522 ايدبويش) الحسن  تفويت 
سهم من حصته إلى السيد ابراهيم)

زار.
 522 اوتميرت) الحسين  تفويت 
سهم من حصته إلى السيد ابراهيم)

زار.
التسيير):)يعهد إلى السيد ابراهيم)

زار ملدة غير محدودة.
للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
الى) محدودة  مسؤولية  شركة  من 
شركة مسؤولية محدودة حات شريك)

واحد.
باملحكمة) تم  القانوني  االيداع 
يونيو) (32 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2222،)تحت عدد)1995/2022.
62 P

ANGA AGRICOLE
 28 بـتاريخ) العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن) وضــع  تـــم  (،2222 يونيو)

الـشـركة حات املميزات الـتاليـة):
.ANGA AGRICOLE(:(التسميـــة

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

وتشغيل) وإدارة  تأجير  (: املوضـوع)
املزارع.

شراء،)بيع،)استيراد،)توزيع جميع)
للتربية)))))))) املخصصة  واألدوات  املواد 

املوا�صي.
وتوزيع) ( استيراد،) بيع،) شراء،)
املخصصة) واألدوات  املواد  جميع 
لزراعة مثل معدات الري واملعدات)
واملنتجات) واألدوات  الزراعية 

البيطرية والبذور املختارة.......)الخ
املقـر الرئـيسـي):)شارع العراق،)حي)

الوحدة)21))العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1.222 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) وتملكها  درهـم  (122 فئة)

السيد محمد ادبدا.
السيد) ( تـسـير من طــرف) (: اإلدارة)

محمد ادبدا.
بكتابة) تم  (: )اإليداع القانوني)
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون)
رقم) تحت  (،2222 يونيو) (29 بتاريخ)
وتم تس يلها بالس ل)) (1970/2022
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.42283
63 P

STE MECHOUATE SALEH
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
حات الشريك  الوحيد

بتاريخ) بتمارة  محضر  بمقت�صى 

تم وضع القوانين) (،2222 يونيو) (28

االساسية لشركة محدودة املسؤولية)

املميزات) الوحيد  الشريك  حات 

التالية:

الهدف):)جزار))تاجر()بالتقسيط.

مشواة.

مطعم))مشغل(.

املقر):)محل تجاري رقم)42)تجزئة)

املنزه عين عتيق تمارة.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)122.222)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد صالح لحمر ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح يوليو)2222،)رقم الس ل)

التجاري)136717.

رقم اإليداع القانوني):)8457.

64 P

ZIZ FOOD – SARL.AU
TRANSFERT DE SIEGE

ال مع) محضر  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ) الرباط  في  املس ل  العام 

الوحيد) الشريك  (23/12/2021

تغيير) الغني عمري قرر  السيد عبد 

مقر الشركة من:

 6 رقم) لومومبا  باتريس  شارع 

حسان الرباط)77.

إلى):)تجزئة الرزوقي)2)الطابق االول)

شارع طارق ابن زياد تمارة.

تحيين النظام األسا�صي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (16 تاريخ) بالرباط،) التجارية 

2222،)تحت رقم)122282.

رقم الس ل التجاري)153443.

65 P

PRIVATE CRAFT
 SARL AU

في طور التصفية
برأسمال  52.222 درهم

مقر التصفية : الرباط، أكدال،21، 
شارع عقبة، الشقة 12  

ICE(n° 000.220.458.000.039
الحل املسبق وتعيين مصفي

االستثنائي) العام  ال مع  قرر 
املنعقد بتاريخ)28)ماي)2222)لشركة)
بشريك) ش.م.م.) كرافت  بريفات 

وحيد،)ما يلي:)
للشركة) والحبي  املسبق  الحل 

ابتداء)من)28)ماي)2222.
تعيين السيد البردعي هشام،)ب.و.)
عدد)298.194E،)مصفيا للشركة مع)
منحه كافة الصالحيات طبقا للقانون)
إلتمام العمليات االجتماعية ال ارية)
الخصوم) وتصفية  األصول  وانجاز 

وإعادة الباقي إن وجد.
مقر التصفية:)الرباط)ـأكدال،21،)

شارع عقبة،)الشقة)12.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 
عدد) تحت  (،2222 يوليوز) (4 يوم)

.126135
66 P

RECYCLE BOIS MAROC
SARL

استثنائي) عام  جمع  بمقت�صى 
(،2222 أبريل) (13 ( ( الرباط) في  حرر 
 RECYCLE BOIS شركة) قرر شركاء)

MAROC SARL))ما يلي):
 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  تحويل 
زنقة نوبالية إقامة)4)سكتور)17)بلوك)
1)حي الرياض الرباط إلى)))هونجر عين)
روز الشرقية إقامة أ و ب))الصخيرات))

ثمارة.
تعديل اإلدارة.

عمور) ليلي  (: السيدة) تعين  تم 
 A247527 رقم) التعريف  بطاقة 
بطاقة) الدين  عز  هضور  والسيد 
والسيدة) (G488967 رقم) التعريف 
رقم) التعريف  بطاقة  مريم  كطاية 

.X345924



13275 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

من) (16 (،13 (،4 املادة) تعديل 
القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط)
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

126147)بتاريخ)4)يوليو)2222 .
67 P

NOURADI PATISS
شركة حات الشريك الوحيد

11 شارع عبد الكريم الخطابي 
النهضة 2، تمارة

حل الشركة
بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�صى 
لل مع العام) (،2222 ماي) (31 بتاريخ)
 NOURADI لشركة) العادي  الغير 
الشريك) حات  م  م  ش  (PATISS
درهم،) (222.222 راسمالها) الوحيد،)
عبد) شارع  (11 االجتماعي) مقرها 

الكريم الخطابي النهضة)2)تمارة.
تم اإلقرار باإلجماع على ما يلي):

حل للشركة.
السيد) (: الشركة) مصفي  تعيين 

نرادي املولودي.
السيد) الشركة  مصفي  تعيين 

نرادي املولودي.
تعيين مقر حل الشركة.

تصفية الشركة.
مكتب) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 يونيو) (28 بتاريخ)

.125878
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IMPERO
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 12222  درهم

مقر التصفية : 23 كوديات ملوك 
دوار ملناصر لواللدة مرآب 21 تمارة

تصفية الشركة
بتاريخ) عرفي  محضر  بمقت�صى 

15)يونيو)2222،)تقرر ما يلي:)
لشركة) الكاملة  التصفية 
بالحسابات) اإلحاطة  بعد  (IMPERO
الختامية املغلقة في)15)يونيو)2222،)
قدره) إيجابًيا  رصيًدا  أظهرت  والتي 

9227.86)درهم.

إدارته) من  املصفي  حمة  إبراء)

عمليات) انتهاء) واليته.) من  وإعفائه 

النهائي) اإلغالق  واعالن  التصفية 

للتصفية.)وبالتالي)،)تنتهي الشخصية)

من) اعتباًرا  الوجود  من  القانونية 

15)يونيو)2222.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة بتاريــخ)15)يونيو)2222،)تحت)

التجاري) الس ل  ورقم  (8469 عدد)

.123337
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STE AMENDINO
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

الشريك) قررا  (،2222 12)يونيو)

الوحيد في الشركة ما يلي):

حل الشركة.

تعين السيد امبارك ارخا كمصفي)

للشركة.

زنقة) (: هو) الشركة  تصفية  مقر 

اللة ياقوت رقم)12)تابريكت سال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بسال  االبتدائية  املحكمة 

23)يونيو)2222،)تحت رقم)39147.
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QUANTUM ELECTRONICS
شركة حات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

رأسمالها : 23.547.922 درهم

املقر االجتماعي : عمارة رقم 11، 

شقة رقم 5، زنقة ملوية أكدال، 

الرباط

الس ل التجاري بالرباط : 162241

تغيير التسمية االجتماعية :
بمقت�صى قرارات الشريك الوحيد)

تغيير) تم  (،2222 ماي) (16 بتاريخ)

التسمية االجتماعية للشركة):

إلى) (STG TELECOM من)
.QUANTUM ELECTRONICS

تغيير املادة)3)من النظام األسا�صي)
املتعلقة بالتسمية االجتماعية.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يونيو) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت رقم)125837.
71 P

ATLAS MULTISERVICES
SA

راسمالها : 5.222.222 درهم
املقر االجتماعي : محور شارع دو 
كونسطانتينوبول وقوام الدين 

الطاو�صي
الس ل التجاري بالدار البيضاء

رقم 162151
تجديد مدة مهام املتصرفين :

ال معية) مداوالت  بمقت�صى 
أبريل) (22 بتاريخ) العادية  العامة 
مهام) مدة  تجديد  تم  (،2222

املتصرفين اآلتيين ملدة)3)سنوات.
السيد عثمان البكاري.

السيد عبد هللا بلهزاوي.
السيدة غيثة الشرايبي.

السيد ياسين برادة.
السيد عبد الرزاق الظاهر.

انعقاد) عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
ال معية العامة العادية التي ستبث)
في حسابات السنة املالية املنتهية في)

31)أكتوبر)2224.
اإليداع القانوني):

بالدار) التجارية  باملحكمة  تم 
2222،)تحت) في فاتح يوليو) البيضاء)

رقم)829984.
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RAM HANDLING
شركة مساهمة

راسمالها : 38.222.422 درهم
املقر االجتماعي : مطار محمد  
الخامس النواصر الدار البيضاء
الس ل التجاري بالدار البيضاء

رقم 272313
تجديد مدة مهام املتصرفين

ال معية) مداوالت  بمقت�صى 

أبريل) (28 بتاريخ) العادية  العامة 

مهام) مدة  تجديد  تم  (،2222

املتصرفين التاليين ملدة ست سنوات.

السيدة إلهام كزيني.

السيد عادل جاللي.

السيدة سعيدة نجي هللا.

السيد طارق شبورك.

بانعقاد) مهامهم  مدة  تنتهي 

في) ستبث  التي  العامة  ال معية 

في) املنتهية  املالية  السنة  حسابات 

31)أكتوبر)2227.

اإليداع القانوني):

بالدار) التجارية  باملحكمة  تم 

(،2222 يوليو) فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت رقم)829983.
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STE ARGILUX
شركة حات مسؤولية محدودة

راسمالها : 19.224.222 درهم

مقرها االجتماعي بوجدة 85 زنقة 

مراكش

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بإدارة) واملس ل  (2222 مارس) (3

يونيو) (22 بتاريخ) بوجدة  الضرائب 

 16189 2222)س ل املداخيل عدد)

 13822 عدد) باالستخالص  واألمر 

قد) الحبيب  العلج  السيد  فإن 

االجتماعية) حصصه  جميع  وهب 

والكل) حصة  (6.237 ب) املقدرة 

وحلك) حصة  (192.242 أصل) من 

في) محمد  العلج  السيد  لفائدة 

املحدودة) املسؤولية  حات  الشركة 

ARGILUX)ش م م راسمالها) املسماة)

مقرها) درهم،) (19.224.222

مراكش) زنقة  (85 بوجدة) االجتماعي 

املس لة تحت رقم)16235.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

يوليو) فاتح  بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2222،)تحت رقم)2223.
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SOCIETE TRIUM(شركة

S.A.R.L

اقامة مكاتب زينب رقم)22)طابق)4)شارع

عبد العلي بنشقرون فاس

SOCIETE TRIUM

S.A.R.L

محضر ال مع العام االستثنائي 

بتاريخ 2222/26/26

االستثنائي) العام  لل مع  تبعا 

بفاس) ش.ح.م.م  (»TRIUM« لشركة)

أفرزت) (،2222 يونيو) (6 بتاريخ)

القرارات التالية):

الس ل) من  النهائي  التشطيب 

التجاري لشركة)»TRIUM«)ش.ح.م.م.

اإلغالق النهائي لعمليات التصفية)

والتشطيب للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

فاتح) بتاريخ  (2856/022 رقم) تحت 

يوليو)2222.

75 P

STE ITOUAL SERVICE

SARL AU

استثنائي) عرفي  عقد  بمقت�صى 

املس ل) ( (،2217 ديسمبر) (25 بتاريخ)

قرر) (،2222 مارس) (2 بالرباط بتاريخ)

 ITOUAL لشركة) الوحيد  الشريك 

SERVICE SARL AU)حات املسؤولية)

املحدودة السيد اطوال مروان ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

مروان) اطوال  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بشارع) التصفية  مقر  تحديد 

 4 شقة) (15 رقم) عمارة  األبطال،)

أكدال،)الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2222 أبريل) (13 في)

.123779

76 P

STE BENNIS VOYAGES
SARL

AU(CAPITAL(DE 350.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(AL

TEMARA 61-MOUHIT 3

لشركاء) العام  ال مع  إثر  على 

أبريل) (12 شركة بنيس فوياج بتاريخ)

2222،)تقرر ما يلي):

تغيير املقر الرئي�صي للشركة.

من العنوان القديم بحي املحيط)

61-3)تمارة.

إلى العنوان ال ديد):)شارع محمد)

 4 محل رقم) (1 الخامس حي النهضة)

تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت رقم)124795.

77 P

مكتب األستاحة نجاة الخياط

موثقة بالدار البيضاء

146،)شارع غاندي،)عمارة بيتزاهات

الهاتف):)0522399837/39

etudenotairekhayat@gmail.com

شركة إليكونس كوليكسيون
ش م

العامة) ال معية  النعقاد  تبعا 

شركة) في  للمساهمين  االستثنائية 

بتاريخ) إليكونس كوليكسيون ش م،)

31)ديسمبر)2215،)تم إقرار):

التحكيمي) املقرر  على  املصادقة 

املتعلق بالقسمة واملخارجة لألموال)

تركة) املتأتية من  املنقولة والعقارية 

السيد عبد اللطيف برادة،)املؤرخ في)

 4261 رقم) واألمر  (،2215 أكتوبر) (6

املستع الت) قا�صي  عن  الصادر 

القا�صي) (،2215 نوفمبر) (19 بتاريخ)

بتذييل املقرر التحيمي املذكور أعاله)

بالصيغة التنفيذية.

الشركة) أسهم  تقسيم  مخارجة،)

املذكورة أعاله.

العامة) ال معية  النعقاد  تبعا 

شركة) في  للمساهمين  العادية 

بتاريخ) إليكونس كوليكسيون ش م،)

31)ديسمبر)2215،)تم إقرار):

استقالة املسيرين.

ملدة جدد  مسيرين   تعيين 

 6)سنوات.

وأثناء) التعيينات  لهذه  تبعا 

بتاريخ اإلداري  امل لس   اجتماع 

اتخاد) تم  (،2215 ديسمبر) (31  

القرارات التالية):

تعيين السيدة هدى برادة رئيسة)

ومديرة عامة مع الصالحيات املحولة)

لها.

عدد) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

827282،)والتصريح بتعديل الس ل)

(،146473 رق) التحليلي  التجاري 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت) وحلك  (،2222 يونيو) (9 بتاريخ)

رقم)19828)بالس ل الترتيبي.

78 P

ائتمـانيـة))تكنيـك أسيسطـانـس ش.ح.م.م.

111،)شـارع ولـي العهـد)،)طنجـــة

 SOCIETE MARWA

ASSURANCE
SARL 

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها اإلجتماعي : طنجة، 35 مجمع 

كوماريسبا 4، باب الفحص املتجر 

رقم 26 مسنانة

س.ت :  72761

تـصفيـة مسبقة للـشركــة
محـضـر) ( قـرارات) ( بـمـوجـب)

ال ـمع))العام))الغير العادي))للشركاء))

يونيو) (22 بـتـاريـخ) بطنجة  ( الـمـنـعقد)

مروى) املسماة  للـشركـة  (2222

رأسـمـالـهـا) ش.ح.م.م،) للتأمينات 

مــقـرهـا االجــتـمـاعـي)) درهـم،) (122.222

بطنجة،)35)مجمع كوماريسبا)4،)باب)

مسنانة،) (26 رقم) املتجر  الفحص 

تقرر ما يـلي):

للـشركــة مروى) ( تـصفيـة مسبقة)

للتأمينات ش.ح.م.م.

فـي) للـشـركـة  مـصـفي  تـعـيـيـن 

شخص الـسـيـد يوسف بومحسن.

بالعنوان) التــصـفيــة  مقر  تحديد 

مجمع) (35 شارع) طنجة،) (: التالي)

املتجر) الفحص  باب  (،4 كوماريسبا)
رقم)26)مسنانة.

لــدى) الـقانوني  اإليداع  تم 

بـتـاريخ)) بـطـنـجـة  التجارية  الـمـحـكـمـة 

رقـم) تـحـت  ( (،2222 يونيو) (29

.255278

79 P

AUTO VITEFIX
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

2222)بتمارة،)قد تم وضع) أبريل) (19

تحمل) لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص التالية):

 AUTO VITEFIX SARL(:(التسمية

.AU

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

صيانة وإصالح))املركبات.

التجارة في معدات السيارات.
درهم) (52.222.22 (: املال) رأس 

مقسمة إلى)522)حصة من فئة)122 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

السيد محمد الغالب)522)حصة.

من) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

 5 قطاع) (155 (: اإلجتماعي) املقر 

املعمورة تمارة.

املسير):)السيد عثمان بونو.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.136187

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 8222 رقم) تحت  بتمارة  اإلبدائية 

بتاريخ)29)أبريل)2222.

80 P
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FCHOUCH PROD
إعالن عن تخفيض رأسمال الشركة

اإلستثنائي) العام  ال مع  قرر 
شركة) (FCHOUCH PROD لشركة)
مقرها) محدودة  مسؤولية  حات 
بالدارالبيضاء) سوطيرن  زنقة  (11
تحت) التجاري  بالس ل  واملس لة 
يونيو) (6 املنعقد بتاريخ) (45251 رقم)

2222)ما يلي):
املتراكمة) الخسائر  إستيعاب 
املدنية) األرباح  حساب  في  املس لة 
على) درهم  (2.972.451.22 بمبلغ)
اإلستثمار) حساب  مخصصات 
اإلحتياطات) بين  كخصوم  املس ل 

املنظمة.
بمبلغ) رأسمال  تخفيض 
عن) وحلك  درهم  (1.124.722.22
املتراكمة) الخسائر  إستيعاب  طريق 
وحلك) املدين  الحساب  في  املس لة 
من) الشركة  رأسمال  بتخفيض 
 6.525.322.22 إلى) (7.652.222.22
في) التخفيض  هذا  سيؤدي  دهم 
حصة) (11247 إلغاء) إلى  الرأسمال 

إجتماعية.
تعديالت تبعا ملا سبق للمادة)6)و7 

من الظام األسا�صي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)27)يونيو)2222 

تحت رقم)829124.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

81 P

 BEVERAGE CORPORATION
SA

 CAPITAL(SOCIAL : 300.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL : CASABLANCA
RUE SAAD IBNOU OUAKASS

RC : 343.251
تأسيس فرع شركة

العامة) ال معية  ملحضر  وفقا 
 BEVERAGE لشركة) اإلستثنائية 
بتاريخ (CORPORATION SA 
الشركاء) قرر  (2221 أغسطس) (5   

ما يلي):

بتسمية) شركة  فرع  تأسيس 

 BEVERAGE CORPORATION

.DRISS SLAOUI

 26 تحديد مقر الفرع في فيال رقم)

شارع إدريس السالوي الدارالبيضاء.

تعيين السيدموالي هاشم بلغيتي)

م�صي الفرع.

الس ل) في  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجاري 

يونيو)2222)تحت رقم)827991.
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AVOCADOR 
SARL AU

 CAPITAL(SOCIAL : 100.000.00

DE DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : MEKNES

 DOMAINE LYAZIDI

 COOPERATIVE NIA

BOUFFEKRANE

RC : 42.103

نقل مقر الشركة
 AVOCADOR((وفقا ملحضر شركة

 2221 22)ديسمبر) بتاريخ) (SARL AU

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

للشركة) اإلجتماعي  املقر  نقل 

ضيغة) مكناس  في  حاليا  الكائن 

إلى) بوفكران  نيا  تعاونية  اليازيدي 

املقر التالي املكاتب اإلدارية ضيعات)
 19 رقم) املكتب  آيت حرز هللا  زنيبر 

والية الحاجب.

الس ل) في  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (14 بتاريخ) بمكناس  التجاري 

2221)تحت رقم)2198.
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MBM NEGOCE
S.A.R.L

تأسيس
طبقا ملقتضيات القانون األسا�صي)

تقرر) (2222 ماي) (26 بتاريخ) املؤرخ 

املسؤولية) حات  شركة  تأسيس 

املحدودة لها الخصائص التالية):

 MBM NEGOCE (: التسمية)
.S.A.R.L

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض اإلجتماعي):
أعمال النظافة.
أعمال البستنة.

التجارة.
 16 تجزئة حنان عمارة) (: العنوان)

شقة)3)طريق القنيطرة سال.
 122.222.22 الشركة:) رأسمال 
درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)درهم للحصة الواحدة.
بلقايد) محمد  السيد  (: الشركاء)

522)حصة.
السيد منتصر بلقايد)522)حصة.

تاريخ) ( من) 99)سنة إبتداء) (: املدة)
وضع الس ل التجاري.

منتصر) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  بلقايد 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) بسال  اإلبتدائية 

2222)تحت رقم)39189.
84 P

STE. SOUSRIM
ش.م.م حات الشريك الوحيد 

مستودع رقم 22 كيلومتر 1 طريق 
عكراش عين عودة تمارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد مؤرخ بتمارة بتاريخ)
القوانين) وضع  تم  (2222 يونيو) (13
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
حات الشريك الوحيد حات املميزات)

التالية):
STE. SOUSRIM (: التسمية)

ش.م.م حات الشريك الوحيد.
الهدف):

منعش عقاري.
أعمال مختلفة.

تاجر.
: مستودع رقم 22  املقر الرئي�صي)
كيلومتر 1 طريق عكراش عين عودة 

تمارة.

املدة : 99 سنة إبتداء من تاريخ 

تكوين الشركة.
بما  املال  رأس  : حدد  املال  رأس 

قدره 62.222 درهم مقسم على 622 

حصة بنسبة 122 درهم للواحدة.

األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.

التسيير : تدار الشركة من طرف 

غير  ملدة  الفايز  زوهرة  السيدة 

محدودة.

باملحكمة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 

يونيو) (21 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

2222)تحت رقم)136623.

85 P

 STE.BIO & TECH VALLEY

MAROC
ش.م.م

شقة 32 عمارة 2535 تجزئة سيد 

العربي عين عودة الرمز البريدي 

12122 تمارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد مؤرخ بتمارة بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  (2222 ماي) (26

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

حات الشريك الوحيد حات املميزات)

التالية):

 BIO(&(TECH(VALLEY(:(التسمية

MAROC)ش.م.م.

الهدف):

اآلالت الزاعية)))تاجر(.

)تاجر) والتصدير) اإلستيراد 

وسيط(.

عمارة   32 شقة   : الرئي�صي) املقر 

2535 تجزئة سيد العربي عين عودة 

الرمز البريدي 12122 تمارة.

املدة : 99 سنة إبتداء من تاريخ 

تكوين الشركة.
بما  املال  رأس  : حدد  املال  رأس 

قدره 12.222 درهم مقسم على 122 

حصة بنسبة 122 درهم للواحدة.

األرباح  من   %  5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس اإلحتياطي.
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التسيير : تدار الشركة من طرف 
السيد قليعي نبيل ملدة غير محدودة.

باملحكمة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 
يونيو) (22 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 

2222)تحت رقم)136617.
86 P

 EL BAHRI NAIMA ETS AL
HIKMA

 7BD. ZERKTOUNI(HAY
ENNAJAH KHENIFRA

عقد التسيير الحر
الحر) التسير  عقد  على  بناء)
ديسمبر) (32 بتاريخ) عليه  املصادق 

2221)واملبرم بين):
نعيمة) البحري  (: األول) الطرف 
واملس ل بالس ل) (V27962 وطنيتها)
التجاري تحت رقم)11982)باملحكمة)

اإلبتدائية بخنيفرة.
حورية) البحري  (: الثاني) الطرف 

.V24492(وطنيتها
والذي بموجبه قبل الطرف الثاني)
البحري حورية بتسيير املحل الكائن)
7)حي النجاح) بشارع الزرقطوني رقم)
خنيفرة،)وهي مدرسة للتعليم الثانوي)
سنوات) (5 ملدة) الخاص  اإلعدادي 
إبتداء)من فاتح يناير)2222 إىل غاية)
شهرية) بسومة  (2226 ديسمبر) (31

1222.22)درهم.
87 P

EMAPROD
SARL

رأسمالها : 122.222.22 درهم
مقرها اإلجتماعي : رقم 37 الشقة 2 

تجزئة أدم أزرو
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة
التأسي�صي) القانون  وضع  تم 
املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 
تبعا لعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)8)يونيو)

2222،)حات الخاصيات التالية):
إسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)
شركة حات املسؤولية) (EMAPROD

املحدودة.

الهدف):
الري) معدات  وتركيب  بيع 

والزرراعة.
أشغال مختلفة أو البناء.

التجارة.
املقر) يقع  (: اإلجتماعي) املقر 
اإلجتماعي للشركة برقم)37)الشقة)2 

تجزئة أدم أزرو.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.
(: اإلجتماعي) الرأسمال 
على) مقسمة  درهم  (122.222.22
1222)حصة من قيمة)122.22)درهم)

للحصة الواحدة على الشكل التالي):
 522 السيد لحليمي محمد أمين)

حصة.
السيدة أحوزار مريم)522)حصة.

1222)حصة.
عينا بمقت�صى القانون) (: التسيير)
غير) ملدة  مسيران  للشركة  األسا�صي 

محدودة):
أمين) محمد  لحليمي  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA64232(رقم
الحاملة) مريم  أحوزار  والسيدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DA88243
بكتابة) ( تم) (: تم اإليداع القانوني)
بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (28 بتاريخ)

الس ل التجاري)1811.
88 P

MIRAL LODGE
SARL

رأسمالها : 122.222.22 درهم
مقرها اإلجتماعي : طريق ميدلت 

 أجالب دوار آيت علي ويعقوب
 بن صميم أزرو

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�صي) القانون  وضع  تم 
لشركة حات املسؤولية املحدودة تبعا)
فبراير) (16 بتاريخ) لعقد عرفي مؤرخ 

2222،)حات الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)
حات) شركة  (MIRAL LODGE

املسؤولية املحدودة.
الهدف):

مزرعة اإلصطياف.
ثقافية) رياضية،) أنشطة  تنظيم 

وسياحية.
املقر) يقع  (: اإلجتماعي) املقر 
ميدلت) بطريق  للشركة  اإلجتماعي 
بن) ويعقوب  علي  آيت  دوار  أجالب 

صميم أزرو.
في) الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

99)سنة.
(: اإلجتماعي) الرأسمال 
على) مقسمة  درهم  (122.222.22
1222)حصة من قيمة)122.22)درهم)

للحصة الواحدة على الشكل التالي):
الحاج) ر�صى  ميمادي  السيد 

ال ياللي)326)حصة.
 326 يوسف) ميمادي  السيد 

حصة.
السيدة ميمادي زكية)163)حصة.

 185 جميلة) البزيوي  السيدة 
حصة.

1222)حصة.
عينا بمقت�صى القانون) (: التسيير)
غير) ملدة  مسيرا  للشركة  األسا�صي 

محدودة):
الحاج) ر�صى  ميمادي  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  ال ياللي 

.DA32165(الوطنية رقم
بكتابة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 
بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (24 بتاريخ)

الس ل التجاري عدد)1827.
89 P

 RADIOLOGIE MOYEN
ATLAS

SARL AU
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 596 أرز 5 
شارع الحسن الثاني أحداف أزرو

 17 في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 
يونيو)2221،)تم وضع محضر ال مع)

العام اإلستثنائي.

أشغال اليوم):

تغيير املقر.

صالحيات املسير.

مختلفات.

تغيير) ال مع  قرر  (: األول) الحل 

مقر الشركة إلى العنوان التالي رقم)1 

تجزئة مايمادي أحداف أزرو.

صالحيات) تحديد  (: الثاني) الحل 

املسير في توقيع جميع عقود الشركة)

إتجاه األطراف واإلدارات األخرى.

وسحب) البنكية  الحسابات  فتح 

األموال واألوراق املالية.

على) والتعاقد  الرهن،) في  الحق 

القروض املصرفية.

بيع كل أو جزء)من أصول الشركة.

بكتابة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (21 بتاريخ)

الس ل التجاري رقم)224.

90 P

SHINY WOOD
SARL

رأسمالها : 22.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : كراج رقم 673 

تجزئة عين أغبال أحداف أزرو

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�صي) القانون  وضع  تم 

املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 

تبعا لعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)6)يونيو)

2222،)حات الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

حات) شركة  (SHINY WOOD

املسؤولية املحدودة.

الهدف):

النجارة الحديثة والحرفية.

بيع الخشب بالتقسيط.

بيع الزرابي بالتقسيط.

املقر) يقع  (: اإلجتماعي) املقر 

 673 بكراج رقم  للشركة  اإلجتماعي 

تجزئة عين أغبال أحداف أزرو.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.
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الرأسمال اإلجتماعي):)22.222.22 
من) حصة  (222 على) مقسمة  درهم 
قيمة)122.22)درهم للحصة الواحدة)

على الشكل التالي):
 122 سعيد) عمار  آيت  السيد 

حصة.
السيد نجمي لحسن)122)حصة.

222)حصة.
:))عينا بمقت�صى القانون) التسيير)
غير) ملدة  مسيران  للشركة  األسا�صي 

محدودة):
الحامل) عمار سعيد  آيت  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DA72914
الحامل) لحسن  نجمي  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.DA44211
بكتابة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 
بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (21 بتاريخ)

الس ل التجاري عدد)1799.
91 P

 SOCIETE CAROUBIER AIT
TAHAR REDA

SARL
رأسمالها : 822.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : آيت يحيى وعال 
تكريكرة أزرو

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�صي) القانون  وضع  تم 
لشركة حات املسؤولية املحدودة تبعا)
يونيو) (13 بتاريخ) مؤرخ  عرفي  لعقد 

2222،)حات الخاصيات التالية):
الشركة) تأخذ  (: التسمية)
 SOCIETE CAROUBIER إسم)
حات) شركة  (AIT TAHAR REDA

املسؤولية املحدودة.
الهدف):

التش ير.
اإلنتاج الزراعي للخروب والزيتون.
املقر) يقع  (: اإلجتماعي) املقر 
بآيت يحيى وعال  اإلجتماعي للشركة 

تكريكرة أزرو.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 

على) مقسمة  درهم  (822.222.22

8222)حصة من قيمة)122.22)درهم)

للحصة الواحدة على الشكل التالي):

 822 محمد) الطاهر  آيت  السيد 

حصة.

 4222 رضا) الطاهر  آيت  السيد 

حصة.

فاطمة) تغكي  إدري�صي  السيد 

الزهراء)1622)حصة.

فاطمة) الطاهر  آيت  السيدة 

الزهراء)1622)حصة.

8222)حصة.

)عين بمقت�صى القانون) (: التسيير)

غير) ملدة  مسيرا  للشركة  األسا�صي 

محدودة):

السيد آيت الطاهر محمد الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D223229

بكتابة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (24 بتاريخ)

الس ل التجاري عدد)1825.

92 P

STE. AGRICOLE OUAMALIK
SARL

رأسمالها : 12.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : آيت يحيى وعال 

تكريكرة أزرو

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�صي) القانون  وضع  تم 

املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 

تبعا لعقد عرفي مؤرخ بتاريخ)3)يونيو)

2222،)حات الخاصيات التالية):

إسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

 STE. AGRICOLE OUAMALIK

شركة حات املسؤولية املحدودة.

الهدف):
زارعة أش ار الفواكه.

املقر) يقع  (: اإلجتماعي) املقر 

بآيت يحيى وعال  اإلجتماعي للشركة 

تكريكرة أزرو.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة.

الرأسمال اإلجتماعي):)12.222.22 

من) حصة  (122 على) مقسمة  درهم 

قيمة)122.22)درهم للحصة الواحدة)

على الشكل التالي):

السيد وعماليك حيدي)34)حصة.

 66 فاطمة) وعماليك  السيدة 

حصة.

122)حصة.
)عين بمقت�صى القانون) (: التسيير)

غير) ملدة  مسيرة  للشركة  األسا�صي 

محدودة):

السيدة وعماليك فاطمة الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D224221

بكتابة) ( تم) (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (21 بتاريخ)

الس ل التجاري عدد)1821.

93 P

SUNGREAT ENERGY
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد) (2222 يونيو) (13 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة).)

 SUNGREAT (: التسمية)

.ENERGY

الهدف):

)تاجر) والتصدير) اإلستيراد 

وسيط(.

أعمال البناء.

تطوير املساحات الخضراء.
رأسمال الشركة : 122222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

السيد سعيد مسعد 522 حصة.

 522 الليتي  الحق  عبد  السيد 

حصة.

من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

الس ل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة   كل  من  ديسمبر   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التس يل.

املقر : إقامة يازمان رقم 1 بلوك 5 

محل رقم 2 طريق املهدية سال.

املسير السيد سعيد مسعد.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.36197

94 P

شركة االحمري ترادين كومباني

ش.م.م.د.ش.و

6 ضايت عوى الطابق الرابع الشقة 

16 أكدال الرباط

حل الشركة 
بتمارة) مؤرخ  محضر  بمقت�صى 

لل مع) (2221 ديسمبر) (24 بتاريخ)

العام الغير العادي لشركة االحمري)

رأسمالها) ش.م.م  كومباني  ترادين 

122222.22)درهم مقرها اإلجتماعي)

6 ضايت عوى الطابق الرابع الشقة 

16 أكدال الرباط تم اإلقرار باإلجماع 

على ما يلي :

حل الشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 

السيدة شيماء ملعا�صي.

تعيين مقر حل الشركة.

)تم اإليداع القانوني):)لدى))مكتب)

بتمارة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2221 نوفمبر) (24 بتاريخ)

.12676

95 P
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       EYE SEE OPTIC شركة

ش.م.م.ش.و

الرأسمال اإلجتماعي : 122.222.22 

درهم

املقر اإلجتماعي :  شارع القدس 

الرقم 122 تابريكت  سال   

بمقت�صى ال مع العام التأسي�صي)

تم) (،2222 مارس) (3 بتاريخ) مؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  تأسيس 

محدودة حات شريك وحيد باملميزات)

التالية):

  EYE SEE OPTIC((التسمية):شركة

ش.م.م.ش.و.

حات) شركة  (: القانوني) الوضع 

مسؤولية محدودة حات شريك وحيد.

الهدف):

-))أخصائي بصريات النظارات).

القدس) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 

الرقم)122)تابريكت))سال.)))

)املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال اإلجتماعي في122.222.22 

حصة))) على1222) مقسمة  درهم،)

موزعة) درهم للواحدة،) (122 بقيمة)

على الشكل التالي):

االطرش)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) شيماء) السيدة 

1222)))حصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

))امل موع)))))):)1222)حصة.))

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)

إلى السيدة شيماء)األطرش)،)كمسيرة)

 EYE SEE لشركة) ملدة غير محدودة،)

         . OPTIC

األسا�صي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96-25.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

في بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 

 29)يونيو2222)تحت الرقم)39193.

96 P

SABIR TECHNOLOGIE
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة 
حات الشرك الوحيد

الرأسمال قدره : 122.222.22 درهم
مقرها : إقامة حدائق معمورة 2 
العمارة 3 رقم املحل 22 احصين 

سال ال ديدة
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
  6)يونيو)2222)املس ل بالرباط بتاريخ
قوانين) وضع  تم  (2222 يونيو) (16  

شركة م.م حات املميزات التالية:
التسمية):

.SABIR TECHNOLOGIE SARL AU 
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
حدائق) إقامة  (: الرئي�صي) املقر 
 22 رقم املحل) (3 العمارة) (2 معمورة)

احصين سال ال ديدة.
الهدف اإلجتماعي):

)بيع املعدات اإللكترونية.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
إلى) مقسمة  درهم  (122.222.22 في)
122.22)درهم) 1222)حصة من فئة)

للحصة موزعة على الشكل التالي):
السيد صابر أحمد)1222)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد صابر أحمد ملدة غير محدودة.

التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 
.36153

97 P

 ARWARI TAJ 
DISTRIBUTEUR

SARL AU
شركة حات املسؤولية املحدودة

 حات الشرك الوحيد
الرأسمال قدره : 122.222.22 درهم

مقرها : 24 شارع األمير سيدي محمد 
حي الرشاد القرية سال تاسيس 
شركة حات املسؤولية املحدودة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

  15)يونيو)2222)املس ل بالرباط بتاريخ

تم وضع قوانين) (2222 يونيو) (16   

شركة م.م حات املميزات التالية:

 ARWARI TAJ (: التسمية)

.DISTRIBUTEUR SARL AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

األمير  شارع   24 (: الرئي�صي) املقر 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

الهدف اإلجتماعي):

بيع املواد الغذائية.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) مقسمة  درهم  (122.222.22 في)

122.22)درهم) 1222)حصة من فئة)

للحصة موزعة على الشكل التالي):

الزهراء) فاطمة  هاشمي  السيدة 

1222)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

ملدة) السيدة هاشمي فاطمة الزهراء)

غير محدودة.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.36199

98 P

COPCA

املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين

EXPREMIUM CONSULTING

STE. OUAHAB EVENTS
SARL A.U

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  ( عرفي) عقد  بمقت�صى 

حات) شركة  تكونت  ماي2222) (19

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 OUAHAB EVENTS (: التسمية)

.SARL A.U

الصفة القانونية):

ش.م.م.ش.و.

الهدف):)

متعهد الحفالت.

خدمات املطاعم.

تنظيم األحداث والبوفيهات.

 122.222.22 الرأسمال):)حدد في)

سهم بقيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

122)درهم للسهم موزعة كالتالي):

سعيدة) للسيدة  سهم  (1222

ويران.

التسيير):)السيدة سعيدة ويران.

اإلمضاء):)السيدة سعيدة ويران.

املدة):)99)سنة.

املدينة) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

ال ديدة الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

اإلبتدائية بالدريوش بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)79.

99 P

BOULAOULI CARS
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فاتح يونيو)2222)تكونت شركة حات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :

 BOULAOULI CARS (: التسمية)

SARL

الصفة القانونية : ش.م.م.

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

 122.222 في) حدد  (: الرأسمال)

سهم بقيمة) (1222 درهم مقسم إلى)

122)درهم للسهم موزعة كالتالي):

مزيان بولعوالي)522)سهم.

عمر بولعوالي)522)سهم.

)غير) بوصوفي) لبنى  (: التسيير)

مساهمة(.

اإلمضاء):)لبنى بوصوفي.

املدة):)99)سنة.

ال ديدة  حي   : االجتماعي  املقر 

تجزئة رقم 376، الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 21 يونيو 

2222 تحت رقم 81.

100 P
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STE FOURAGE TIZI
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : HAY(SAADA 2

DRIOUCH

العام) ال مع  محضر  إثر  على 
قرر) (2222 يونيو) (2 بتاريخ) املنعقد 

شركاء)الشركة ما يلي):
تفويت حصة عبد الرحيم اعيوي)

ومحمد) احمدوش  حمزة  لفائدة 

احمدوش.

لحسن) حصة  من  جزء) تفويت 

احمدوش) محمد  لفائدة  بورار 

والصالح امشكر.

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 2.122.222 إلى) درهم  (122.222

درهم بإنشاء)22222)حصة جديدة.

احمدوش) محمد  (: التسيير)

والصالح امشكر.

احمدوش) محمد  (: اإلمضاء)

والصالح امشكر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 28 يونيو 

2222 تحت رقم 86.
نسخة للبيان

101 P

START AJOUN
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : TIZTOUTINE

CENTRE(P/NADOR

العام) ال مع  محضر  إثر  على 
قرر) (2222 يونيو) (6 بتاريخ) املنعقد 

شريك الشركة ما يلي):

الشركة) نشاط  بعض  تشطيب 

وهو كالتالي):

الحراسة)-)املراقبة.

وحلك) الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة):

العمل الزراعي بكافة أنواعه)-)زرع)

النبتات.

األسا�صي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 22 يونيو 

2222 تحت رقم 1382.
نسخة للبيان

102 P

EPIL HOUSE

SARL AU 

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

قد) (2222 يونيو) (21 بتاريخ) بالرباط 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

مواصفاتها) الوحيد  الشريك  حات 

كالتالي):

 EPIL(HOUSE–(SARL(:(التسمية

  AU

العناية) (: االجتماعي) الهدف 

بال مال)–)التصدير و االستيراد).

زنقة) (16 عمارة) (: املقر االجتماعي)

طانطا شقة رقم)7)حسان الرباط.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 1222 على) موزع  درهم  (122.222

حصة) لكل  درهم  (122 ب) حصة 

موزعة على الشريك الوحيد السيدة)

كشيبط مريم.

عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)

االجتماعي ملدة غير محددة) االمضاء)

للسيدة كشبيط مريم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

في) بالرباط  التجارية  املحكمة 

05/07/2022)تحت رقم)126151.
للخالصة والبيان)

103 P

GUITTA GRAFIC
SARL
تأسيس

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
قد) (2222 يونيو) (22 بتاريخ) بالرباط 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

مواصفاتها كالتالي):
    GUITTA GRAFIC (: التسمية)

SARL
انتاج األفالم) (: الهدف االجتماعي)

السينمائية)–)التواصل.)
18)شارع) عمارة) (: املقر االجتماعي)
فال ولد عمير الطابق األول شقة رقم)

3)اكدال الرباط.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1222 على) موزع  درهم  (122.222
حصة) لكل  درهم  (122 ب) حصة 

موزعة على الشركاء)كما يلي):
اشطون سفيان)722)حصة.)

قربوص هبة)322)حصة.
عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
االجتماعي ملدة غير محددة) االمضاء)

للسيدة قربوص هبة.)
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
في))) بالرباط  التجارية  املحكمة 

04/07/2022)تحت رقم)126116.
للخالصة والبيان)

104 P

لوجي أكرو
شركة حات مسؤولية محدودة

حات الشريك الوحيد
رقم 22، حي الدالية، الطابق األول

عمارة أ، تيفلت
تأسيس

تم تأسيس) (01/04/2022 بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
املواصفات) وحات  واحد  بشريك 

التالية):)
التسمية):))لوجي أكرو.

املوضوع):)
االستغالليات) تدبير  مقاول 
الفالحية) أو  الصناعية  التجارية 

للخدمات املدنية أو العسكرية.

الدالية،) حي  (: االجتماعي) املقر 
 -  22 رقم) األول،) الطابق  أ  عمارة 

تيفلت.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

اإلنجاز النهائي.)
 12.222 (: االجتماعي) الرأسمال 
من) سهم  (122 ل) مقسمة  درهم 
122)سهم لفائدة)) 122)درهم للسهم)
هللا) عبد  السيد  الواحد  الشريك 

قطبان.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد عبد هللا قطبان ملدة زمنية غير)

محددة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت،)
(: رقم) تحت  (18/04/2022 بتاريخ)

.392
بالس ل) الشركة  تس يل  وتم 

التجاري بتيفلت تحت رقم)1239.
105 P

VUCA TECHNOLOGIES
شركة محدودة املسؤولية

الس ل التجاري : 161233
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

األسا�صي) القانون  بمقت�صى 
 2222 يونيو) فاتح  بتاريخ  املؤرخ 
اسم) تحمل  شركة  تأسيس  تقرر 
محدودة) (VUCA TECHNOLOGIES

املسؤولية خاصيتها كالتالي):
التسمية):

 VUCA TECHNOLOGIES  
شركة محدودة املسؤولية.

الهدف)):
الشركة تمارس نشاطها باملغرب) (

وخارجه):
تكنولوجيا) حلول  تطوير 

املعلومات.
حلول) وتشغيل  وإنتاج  تصميم 

تقنية املعلومات املبتكرة.
الكمبيوتر) برامج  تركيب 

والشبكات.
استيراد) أو  املغرب  في  الشراء)
جميع املنتجات أو املواد أو الخدمات)
املتعلقة بتقنيات وعمليات املعلومات)

ال ديدة بشكل عام.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13282

املواد) أو  املنتجات  كل  بيع 

بتقنيات) املتعلقة  الخدمات  أو 

املعلومات ال ديدة والعمل في املغرب)

وفي الخارج.

والتدريب) الرقمي  التسويق 

واملشورة واملساعدة التقنية.

وبشكل عام،)أداء)جميع العمليات)

املالية أو  الصناعية  أو   التجارية 

أو الخدمية املتعلقة بشكل مباشر ( 

)أو غير مباشر،)كليا أو جزئيا،)بالهدف)

تطوير) تسهل  بطريقة  الرئي�صي 

الشركة.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 

شارع) (15 (: التالي) العنوان  في  حدد 

االبطال شقة رقم)4)أكدال الرباط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

الشركة حدد في مبلغ)122.222)درهم)

 122 من) حصة  (1222 إلى) قسمت 

ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف):

 44.222 اكحيل) حميد  السيد 

درهم.

 28.222 (: السيدة سارة الشتوي)

درهم.

(: البكدوري) مصعب  السيد 

28.222)درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

تجزئة) ب  القاطن  اكحيل  حميد 
الطابق) (،4 رقم) بلوك أو،) (،1 النجد)

ال نسية) مغربي  ال ديدة،) الثاني،)

ب) (1985 ماي) (28 بتاريخ) مزداد 

برشيد حامل للبطاقة الوطنية رقم)

.M382882

بالس ل) والتقييد  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط بتاريخ)23)يوليو)2222)تحت)
رقم)125813.

106 P

STE PLANTE MED AGRI
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
القانون) وضع  تم  (20/06/2022 في)

املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

حات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):)

 STE PLANTE MED (: التسمية)

AGRI SARL AU

الهدف):)مقاول زراعة الحدائق أو)

صيانتها.

تاجر املنتجات النباتية.

نباتات) أو  صناعية  زهور  تاجر 

زينة.

 11 :)حي بام زنقة) املقر االجتماعي)

رقم)7)الحاجب.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املــدة)

التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)

التمديد املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 122.222 في:) االجتماعي  الرأسمال 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

فئة)122)درهم للحصة الواحدة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

محمد بوعرسة كمسير وحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية))بمكناس)05/07/2022.

الس ل التجاري رقم)56635.

107 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

MEK CONNECT
 SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة 

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
القانون) وضع  تم  (2022/05/17 في)

املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة حات الخصائص التالية):)

.MEK CONNECT(:(التسمية

((/ اإلدارية) االستشارات  (: الهدف)

وكالة إعالنية.

املقر االجتماعي):)الشقة)2)الطابق)

الثاني اقامة)11)مرجان)2)مكناس.

املــدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي.)

أو) املسبق  الحل  حالة  باستثناء)

هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القوانين.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 122.222 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

فئة)122)درهم للحصة الواحدة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

محمد الرميدي))كمسير و شريك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمكناس  ( التجارية)

.28/06/2022

الس ل التجاري رقم)56583.
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GLOBALTISS
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : 26، زنقة سهيل

لحسن شارع حسن الصغير

الدار البيضاء

الس ل التجاري رقم):)214363

ماي) (24 في) بمقت�صى قرار مؤرخ 

2222،)قرر الشريك الوحيد ما يلي):

املصادقة على حسابات التصفية)

النهائية.

إعطاء)إبراء)الذمة للمصفي طيلة)

من) وإعفائه  للشركة  تسييره  مدة 

مهامه.

النهائية) التصفية  على  اإلعالن 

.GLOBALTISS(لشركة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (828595 تحت رقم) البيضاء)

22)يونيو)2222.
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HAMDANI ET DADAOUI
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 285.222 درهم

مقر الشركة : سكتور 3 بلوك 2
رقم 87، تمارة
RC(N° 70139

إعالن لل معية العامة غير العادية
بمقت�صى محضر ال معية العامة)
الشركة) بمقر  املنعقدة  العادية  غير 
تقرر (2221 أغسطس) (5  بتاريخ)

ما يلي):
حمداني) لشركة  املسبق  الحل 
التصفية) في  ووضعها  وداودي 

بالترا�صي بين الشركاء.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
 87 رقم) ( (2 بلوك) (3 سكتور) (: التالي)

تمارة.)
ال اللي) داودي  السيد  تعيين 

مصف للشركة.
الشركةالسيد) مسير  مهام  نهاية 

داودي ال اللي.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
رقم) تحت  (2221 ديسمبر) (27

.122872
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شركة كرين جين
شركة محدودة املسؤولية
رأس املال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 42 شارع حيفا
رقم 58 حي الوفاء 1 طريق صفرو

فاس
س ت : 67371 - ض م : 14223336

ت ض : 52184844
ص و ض إ : 2369922

ت م ش : 222736874222269
انعقد) (2222 يونيو) (14 بتاريخ)
ال مع العام االستثنائي لشركة كرين)
برقم) االجتماعي  مقرها  الكائن  جين 
 1 58)حي الوفاء) 42)شارع حيفا رقم)

طريق صفرو فاس تقرر ما يلي):



13283 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

التصفية املسبقة للشركة.

ومقر) الشركة  مصفي  تعيين 

التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

3383)الس ل التجاري)67371.
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صوتك متريو

الرأسمال االجتماعي : 122.222 

درهم

املقر االجتماعي : الطابق 1 رقم 5

بلوك أش 2 حي الداخلة، أكادير

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

لشركة) (2222 يونيو) (17 في) املؤرخ 

»صوتك متريو«،)تم تقرير ما يلي):

املصادقة على الزيادة في الرأسمال)

 9.922.222 بقيمة) االجتماعي 

درهم) (122.222 من) لينتقل  درهم 

عبر) وحلك  درهم،) (12.222.222 إلى)

اجتماعية) حصة  (99.222 إصدار)

درهم) (122 قيمة) من  جديدة 

الديون) مع  مقاصة  حصة  لكل 

اتجاه) واملستحقة  السائلةاألكيدة 

الشركة في تاريخ)17)يونيو)2222.

القانون) تحديث  على  املصادقة 

األسا�صي للشركة.

أسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (4 يوم)

.112747
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مكتب األستاح بن سودة فؤاد

موثق

شارع ال يش امللكي عمارة التجاموعتي)»س«

الطابق الثاني،)فاس

الهاتف):)25.35.64.33.75

 SOCIETE UNION FES
PROMO

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
2222)تلقاه األستاح) 21)يونيو) بتاريخ)
وضع) بفاس  موثق  فؤاد  سودة  بن 
حات) لشركة  األسا�صي  القانون 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

لتكون خاصيتها كالتالي):
 SOCIETE UNION (: التسمية)

.FES PROMO
املقر االجتماعي):)فاس م.ج ملعب)
1)شارع ولي العهد))جنان) الخيل رقم)

موالي الكامل سابقا(.
املوضوع):)للشركة مهام تتجلى في):

اقتناء)جميع األرا�صي.
والتجهيز ل ميع) البناء) (- التجزئة)
املباني السكنية والتجارية واملهنية أو)

الصناعية.
واستغالل) وإدارة  تطوير  اقتناء)
وتبادل) كليا أو جزئيا،) بيع،) وتأجير،)
وغير) املنقولة  املمتلكات  جميع 
العمليات حات) املنقولة وعموما كل 

الصلة بالتطوير العقاري.
استيراد جميع املعدات أو منتجات)

أو مواد لتحقيق غرض الشركة.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
والعقارية) املنقولة  التجارية  املالية،)
أو الثابتة التي يمكنها االرتباط بطريقة)
مباشرة أو غير مباشرة بمهام الشركة)
أو بمهام أخرى مشابهة أو مقاربة التي)

يمكنها تسهيل نمو الشركة.
رأس املال):)122.222)درهم مجزأة)
على)1222)حصة من فئة)122)درهم)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
(: الغالي) الفضيلي  العلوي  السيد 

1222)حصة.
امل موع):)1222)حصة.

املدة):)99)سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الغالي) الفضيلي  العلوي  السادة 

والسيد العلوي الفضيلي حمزة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

.22/2873
بمثابة مقتطف

األستاح بن سودة فؤاد
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مكتب األستاح ادير اوزاكا

موثق بطنجة

عقد التسيير الحر لألصل 
التجاري

س ل تجاري رقم 27424

بتاريخ موثق  عقد   بمقت�صى 

قام السيد محمد) (،2222 يونيو) (17

فروحة الساكن بطنجة،)شارع حسن)
لبطاقة) الحامل  (،53 رقم) الداخل،)

(،K121191 رقم) الوطنية  التعريف 

صالحة إلى غاية)31)أغسطس)2232.

الكائن) التجاري،) األصل  بوضع 

الداخل زنقة) الحسن  بطنجة شارع 
مقيد) (،B و) (A متجر) (53 رقم) (86

بالس ل التجاري باملحكمة التجارية)

بالس ل) (27424 رقم) بطنجة تحت 

التحليلي تحت التسيير الحر.
العميري) محمد  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
عمري) والسيد  (K421446 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  العميري 

.K493834(الوطنية رقم

سنوات تبتدئ من) (5 وحلك ملدة)

يونيو) (16 إلى غاية) (2222 يونيو) (17

.2227

يقوم) التسيير  لعملية  مقابل 

نسبة) من  املكري  بتسليم  املكتري 

من) (%6 بنسبة) عليها  املتفق  مئوية 

قيمة املشتريات.
من أجل البيان واإلشهار
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شركة أحمد بودراع إموبليير
شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 453.622 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء
رقم 48، زنقة 4، حي السعادة

الحي الحسني، الدار البيضاء

الس ل التجاري رقم 165337

الدار البيضاء

تفويت حصص اجتماعية
بتاريخ مؤرخ  عقد   بمقت�صى 

5)مارس)2212،)تم تفويت الحصص)

التالية):

من طرف السيدة صليحة بودراع،)

 BK199265 رقم) وطنية  بطاقة 

والسيدة زهيرة بودراع،)بطاقة وطنية)
حصة) (682 ب) (BK128366 رقم)

لفائدة):

بطاقة) عادل،) بودراع  السيد 

 227 ب) (BK321123 رقم) وطنية 

حصة.

السيد بودراع كريم،)بطاقة وطنية)
رقم)BK142267)ب)227)حصة.

بطاقة) عثمان،) بودراع  السيد 

 226 ب) (BK365696 رقم) وطنية 

حصة.

مقسم) الشركة  رأسمال  أصبح 

كما يلي):

 1241 (: بودراع) عادل  السيد 

حصة.

السيد كريم بودراع):)1241)حصة.

 924 (: بودراع) عثمان  السيد 

حصة.

 266 (: مشراني) فاطمة  السيدة 

حصة.

 266 (: خليقي) سمية  السيدة 

حصة.

السيد محمد بودراع):)678)حصة.

السيدة ه ار بودراع):)342)حصة.

امل موع):)4536)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)29)ديسمبر)2215.
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عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13284

شركة أحمد بودراع إموبليير
شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 453.622 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيضاء
رقم 48، زنقة 4، حي السعادة
الحي الحسني، الدار البيضاء

الس ل التجاري رقم 165337
الدار البيضاء

انتقال حصص اجتماعية
وتعيين مسيرين

بمقت�صى ال مع العام))االستثنائي)
املنعقد بتاريخ)22)يناير)2212،)تمت)

املصادقة على):
أحمد) بودراع  السيد  وفاة  بعد 
وحيد) ومسير  شريك  هللا،) رحمه 
ش.ح.م.م،) بودراع  أحمد  لشركة 
صودق على انتقال حصص املرحوم)
حصة،) (4264 أي) أحمد،) بودراع 
لفائدة) للحصة،) درهم  (122 بقيمة)

ورثته على النحو التالي):
بطاقة) عادل،) بودراع  السيد 
 678 ب) (BK321123 رقم) وطنية 

حصة.
السيد بودراع كريم،)بطاقة وطنية)

رقم)BK142267)ب)678)حصة.
بطاقة) عثمان،) بودراع  السيد 
 678 ب) (BK365696 رقم) وطنية 

حصة.
بطاقة) صليحة،) بودراع  السيدة 
 342 ب) (BK199265 رقم) وطنية 

حصة.
بطاقة) بودراع،) زهيرة  السيدة 
 342 ب) (BK128366 رقم) وطنية 

حصة.
بطاقة) مشراني  فاطمة  السيدة 
 342 ب) (BK121162 رقم) وطنية 

حصة.
بطاقة) خليقي  سمية  السيدة 
وطنية رقم)BE87216)ب)266)حصة.
السيد بودراع محمد):)678)حصة.
السيدة بودراع ه ر):)342)حصة.

امل موع):)4264)حصة.
أصبح) االنتقال،) هذا  وبعد 
درهم) (453.622 الشركة) رأسمال 
حصة وموزع على) (4536 مقسم إلى)

الشكل التالي):

السيد عادل بودراع):)814)حصة)
أي)81.422)درهم.

814)حصة) (: السيد كريم بودراع)
أي)81.422)درهم.

السيد عثمان بودراع):)678)حصة)
أي)67.822)درهم.

 342 (: صليحة) بودراع  السيدة 
حصة أي)34.222)درهم.

السيدة زهيرة بودراع):)342)حصة)
أي)34.222)درهم.

 266 (: مشراني) فاطمة  السيدة 
حصة أي)26622)درهم.

 266 (: خليقي) سمية  السيدة 
حصة أي)26.622)درهم.

السيد محمد بودراع):)678)حصة)
أي)67.822)درهم.

السيدة ه ر بودراع):)342)حصة)
أي)34.222)درهم.

أي) حصة  (4536 (: امل موع)
453.622)درهم.

تعيين مسيرين للشركة وملدة غير)
محددة):

بطاقة) بودراع،) عادل  السيد 
املزداد) (BK321123 رقم) وطنية 

بتاريخ)8)أغسطس)1983.
السيد بودراع كريم،)املزداد بتاريخ)
7)أغسطس)1976،)الحامل للبطاقة)

.BK142267(الوطنية رقم
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)32)يناير)2212)تحت)

رقم)491864.
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 SOCIETE TECHNIQUE RIAD
AHLAM

شركة محدودة املسؤولية
حات الشريك الوحيد

رأسمالها هو 422.222 درهم
املقر االجتماعي : الرباط رقم 19 

شارع اجتهاد ح ي م
العام) ال مع  لقرارات  تبعا 
 SOCIETE لشركة) االستثنائي 
TECHNIQUE RIAD AHLAM
حات) املسؤولية  محدودة  شركة 
بتاريخ املنعقد  الوحيد،)  الشريك 

 27)يونيو)2222)تم إقرار):

هو) الشركة  رأسمالها  من  الرفع 

 3.222.222 إلى) درهم  (422.222

 2.622.222 درهم عن طريق إدماج)

درهم من احتياطي الشركة.
تعديل الفصول)6)و7)من القانون)

األسا�صي للشركة.

ال ديدة) الصيغة  على  املوافقة 

للقانون األسا�صي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

4)يوليو)2222)وتحت رقم)126143.
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SOCIETE H N I M
SARL

تجزئة الياسمين رقم 55

الصخيرات

تأسيس شركة
األسا�صي) القانون  بموجب 

يونيو) (25 بتاريخ) عليه  املصادق 

صباب) السيد  بين  واملوقع  (2222

حبيبة) العماري  والسيدة  خاليد 

التس يل) مصالح  لدى  واملس ل 

شركة حات) ملدينة الرباط تم إنشاء)

املسؤولية املحدودة متعددة الشركاء)

باملواصفات التالية):

H N I M(:(التسمية

حات) شركة  (: القانوني) اإلطار 

املسؤولية املحدودة متعددة الشركاء.

الهدف االجتماعي):)نقل املسافرين)

وكل واملستخدمين  البضائع   نقل 

)ما يتعلق ببند الهدف االجتماعي.

املقر االجتماعي):)تجزئة الياسمين)
رقم)55)الصخيرات.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة بمبلغ)122.222)درهم موزعة)

على)1222)حصة من فئة)122)درهم.

تقسيم الرأسمال بين الشركاء):
رأسمال موزع كما يلي):

صباب خاليد)82222)درهم تمثل)

822)حصة من فئة)122)درهم.

درهم) (22222 حبيبة) العماري 

تمثل)222)حصة من فئة)122)درهم.

املدة):)حددت في)99)سنة.

السنة املالية):)تبدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.

للسيد) التسيير  عهد  (: التسيير)

صباب خاليد.

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  القانوني  اإليداع 

 8461 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 
س ل تجاري) (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

رقم)136721.
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APTIV SERVICES OUJDA
SASU

الس ل التجاري لوجدة 39611

بموجب شروط عقد خاص مؤرخ)

تم إيداعه لدى)) (،2222 يونيو) (13 في)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

برقم) (2222 يونيو) (32 بوجدةفي)

1995)تم تأسيس شركة بالخصائص)

التالية):

 APTIV SERVICES(:(اسم الشركة

OUJDA

شركة األسهم) (: القانوني) الشكل 

املبسطة حات الشريك الوحيد.

 APTIV (: الوحيد) الشريك 

 EUROPEAN HOLDING (UK(

مساهمة) خاصة  شركة  (،LIMITED

 Park( Row,  1 في) اإلجتماعي  مقرها 

 Leeds,( United( Kingdom,( LS1
التجاري) الس ل  في  مس لة  (،5AB

رقم) تحت  الهولندية  للشركات 

.29478821

من اعتبارا  عاًما  (99 (:  املدة)

32)يونيو)2222.

مساهمة نقدية):)588.522)درهم)

قابلة للتحويل)،)مدفوعة بالكامل من)

قبل الشريك الوحيد.
رأس املال):)588.522)درهم قابلة)

سهم) (5885 إلى) مقسمة  للتحويل 

بقيمة اسمية)122)درهم لكل منها.

املقر اإلجتماعي):)قطعة رقم)157،)

بوجدة،) الحرة  الصناعية  املنطقة 

وجدة) (Cleantech باسم) واملعروفة 

املغرب.
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الشركة) غرض  (: الشركة) غرض 
في املغرب هو تشغيل وحدة تصنيع)

وتجميع كابالت السيارات.
املديرين):)تم تعيين رئيًسا للشركة)
 Mohammed BAHRI السيد)
للشركة السيد)) )كمدير عاًم) (،FILALI
Eoin Paul MULDOWNEY)وكنائب)
 Darren Michael(املدير العام السيد

.BYRKA
 Ernst (: الحسابات) مدقق 

 &Young
التس يل):)تم تس يل الشركة في)
الس ل التجاري لوجدة في)32)يونيو)
التحليلي) الس ل  في  وقيدت  (2222

برقم)39611.
119 P

KENIMP
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

تفويت الحصص
بمقت�صى ال مع العام غير العادي)
ش.م.م) (KENIMP SARL لشركة)
قرر) (2222 املؤرخ بتاريخ فاتح يونيو)

ما يلي):
من) (%52 بيع) (: حصص) تفويت 
اجتماعية) حصة  (522 أي) األسهم،)
بحوزة السيد العدالي رشيد في شركة)
السيد) لصالح  ش.م.م  (KENIMP
درهم) (122 بسعر) محمد  ال وهري 
 52.222 إجمالي) بسعر  أي  للحصة 

درهم.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان الحالي)21)ساحة ابو بكر)
8)أكدال الرباط إلى) الصديق الشقة)
 3 8)إقامة الرزوقي) (: العنوان ال ديد)

الشقة رقم)8)تمارة الوفاق.
رشيد) العدالي  السيد  استقالة 
من مهامه بالشركة وبالتالي تم إلغاء)

توقيعه من جميع وثائق الشركة.

 7 (،6 (،4 (،3 (،1 (: تعديل الفصول)
و14.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يونيو) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126214.
120 P

KCTC SARL

مكتب استشارات ودراسات
شارع الحوز،)رقم)4)الطائرات)،الرباط

26.66.48.58.58)املحمول

OH MAN
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،2222 ماي) (28
حات املسؤولية املحدودة حات شريك)

وحيد،)حات الخصائص التالية):
OH MAN SARL AU(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة حات شريك وحيد.

 12 عمارة) (6 رقم) (: الشركة) مقر 
اوالد) رياض  تجزئة  سيكويا  اقامة 

امطاع تمارة.
جعلت) (: االجتماعي) الهدف 
املغرب) داخل  لها  هدفا  الشركة 
وخارجه إما لحسابها أو حساب الغير)

أو باالشتراك):
االستشارات اإلدارية.)

السمعي) واإلنتاج  االتصال  وكالة 
البصري)؛)الدعاية واإلعالن.

التسويق الرقمي.
التجارة.

التجارة اإللكترونية.
عارض) )املوسيقى،) االنتاج الفني)

أزياء)،)الخ..(
استشارات في التسويق الرقمي.

املوضة) مجال  في  استشارات 
والتصوير والتصميم.

خدمة املتسوق الشخ�صي.
استشارات في الشكل واالنطباع.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
مكون من)1222)حصة من فئة)122 
درهم للحصة الواحدة كلها في ملكية)

الشريك الوحيد):

السيد التازي حمزة)1222)حصة.

التسيير):)السيد التازي حمزة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

1)يناير) :)تبتدئ من) السنة املالية)

الى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة يوم)23)يونيو)2222 

تحت رقم)136643.

121 P

CHAY GO TRANS
شركة حات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

2222،)تم) 23)ماي) بالقنيطرة بتاريخ)

إنشاء)شركة حات مسؤولية محدودة)

حات خاصيات التالية):

CHAY GO TRANS(:(االسم

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االجتماعي):

مقاول نقل األشخاص.

املدة):)99)سنة.

املقر):)تجزئة بريكة بقعة رقم)24 

القنيطرة.

درهم) (122.222 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):)السيدة شيماء)توفيق)

 522 522)حصة والسيد عمر توفيق)

حصة.

توفيق) السيدة شيماء) (: التسيير)

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

الس ل التجاري رقم):)65849.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم القنيطرة  االبتدائية   باملحكمة 

28)يونيو)2222)تحت رقم)65849.

122 P

XELOCA شركة
ش.ح.م.م

قفل تصفية الشركة
بالقنيطرة) مؤرخ  عقد  بمقت�صى 

يوم)13)أبريل)2222)تم تحديد ما يلي)

تبعا للمحضر.

.XELOCA(قفل تصفية شركة

إبراء)املصفي.
التجاري) الس ل  على  التشطيب 

.63761

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2222 يونيو) (29 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)91895.
للضبط والنشر

123 P

TB TECH BETON
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 1318 زنقة 

176 القنيطرة

الس ل التجاري رقم : 47169

تحويل مقر الشركة والزيادة في 
رأسمالها

بمقت�صى محضر ال معية العامة)

يناير) (13 يوم) املنعقدة  االستثنائية 

2222)قرر الشركاء)ما يلي):

تغيير مقر الشركة من):
زنقة)176)رقم)1318)القنيطرة.

إلى):
62)زنقة محمد العمراوي الطابق)

رقم)1)مكتب رقم)1)القنيطرة.

بمقت�صى محضر ال معية العامة)

مارس) (24 االستثنائية املنعقدة يوم)

2222)قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 4.522.222 إلى) درهم  (122.222

44.222)حصة) درهم وحلك بإصدار)

اجتماعية جديدة قيمة الواحدة منها)

122)درهم حررت كلها وقت االكتتاب)

عن طريق إدماج الحسابات ال ارية)

للشركاء)على الشكل التالي):
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كاردان) أنجيل  ميغيل  السيد 

غارسيا)22.222)حصة.

سايز) ميغيل  خوسيه  السيد 

مورينو)22.222)حصة.

الشركة) رأسمال  أصبح  لقد 

4.522.222)درهم مقسم إلى)45.222 

للواحدة) درهم  (122 بقيمة) حصة 

مقسمة على الشكل التالي):

كاردان) أنجيل  ميغيل  السيد 

غارسيا)22.522)حصة.

سايز) ميغيل  خوسيه  السيد 

مورينو)22.522)حصة.

امل موع):)45.222)حصة.

تعديل البند)5،)6)و7)من القانون)

األسا�صي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بالقنيطرة):

بتاريخ)14)مارس)2222)تغيير مقر)

الشركة تحت رقم):)92725.

في) الزيادة  (2222 ماي) (25 بتاريخ)

رأسمال الشركة تحت رقم):)91485.

124 P

IMPORT EXPORT LITCHI
شركة حات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

 M املقر االجتماعي : 214 بلوك

الطابق األول أوالد اوجيه القنيطرة

تأسيس شركة
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 

املواصفات) حات  وحيد  بشريك 

التالية):

 IMPORT EXPORT (: التسمية)

LITCHI

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 M بلوك) (214 (: االجتماعي) املقر 

الطابق األول أوالد اوجيه القنيطرة.

موضوع الشركة):)
االستيراد والتصدير.

بيع القهوة بالتقسيط.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

بقيمة)122)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد عبد هللا)
لتشيم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)65873.
125 P

BOUHLAL AGRO INVEST
شركة حات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 26 زاوية زنقة 
E غاندي وأبو بكر الصديق عمارة

مكتب رقم 1 القنيطرة
تأسيس شركة

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�صي)
املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 
املواصفات) حات  وحيد  بشريك 

التالية):
 BOUHLAL AGRO (: التسمية)

INVEST
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة) زاوية  (26 (: االجتماعي) املقر 
E عمارة) الصديق  بكر  وأبو  غاندي 

مكتب رقم)1)القنيطرة.
موضوع الشركة):)

 Entrepreneur de la gestion
d’exploitation agricole

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 

بقيمة)122)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد ياسين) التسيير)
بوهالل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)65891.
126 P

EXPER CASH SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : بني شيكر الناضور
إنشاء فرع تابع للشركة

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
 EXPER CASH لشركة) العادي  غير 
املسؤولية) حات  شركة  (SERVICES
(،2222 يونيو) (22 بتاريخ) املحدودة 

تقرر ما يلي):
تابع) فرع  إنشاء) على  املصادقة 
 BENI CHIKER CENTRE(للشركة في

.NADOR
املصادقة على تسيير الفرع التابع)
الحسين) السيد  طرف  من  للشركة 
S665316( )RC20547/ بنجلون،)

.(NADOR
127 P

STATION EL HAOUARY
شركة حات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : مركز الزومي

عمالة وزان
الس ل التجاري رقم 3/94 وزان

تفويت حصص اجتماعية
وتعيين مسير جديد

بمقت�صى عقد توثيقي أن�صئ يوم)
األستاد) طرف  من  (2222 ماي) (19
املصطفى قاسمي موثق بمدينة وزان)

تقرر ما يلي):
 86 تفويت) على  املصادقة 
درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 
 QACEM السيد) ملك  في  للحصة 
السيد) لفائدة  (،EL HAOUARY
ب.ت.و) (MOHAMED EL OUATRI

.LC625(رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوزان.

الس ل التجاري رقم)94/3.
128 P

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT LOCAL

RABAT VILLE VERTE
 SA

شركة املساهمة 
رأسمالها : 1.222.222درهم

مقرها االجتماعي : والية جهة الرباط 
سال القنيطرة الكائنة بشارع موالي 

سليمان - الرباط
رقم الس ل التجاري : 161395 

الرباط
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) (،13/06/2022 بتاريخ) الرباط 
باملميزات) املساهمة  شركة  تأسيس 

التالية):
 Société de (: التسمية)
 Développement( Local( »Rabat

Ville Verte» SA
الهدف االجتماعي):

املساحات) وصيانة  وتهيئة  تدبير 
الخضراء)واملنتزهات والحزام األخضر)
والغابات بجماعة الرباط وكذا تدبير)
التابعة) مختلف التجهيزات واملرافق 

لها.
رأسمال الشركة):

بمبلغ) الشركة  راسمال  يقدر 
درهم موزعة الى) (1.222.222 قيمته)
 122 سهم قيمة كل واحد) (12.222

درهم.
املساهمون):

بوزارة) ممثلة  املغربية  الدولة 
االقتصاد واملالية،)2.299)سهم.

 922 جهة الرباط سال القنيطرة،)
سهم.

جماعة الرباط،)6.999)سهم.
السيد محمد يعقوبي،)1سهم.
السيد عصام اهبري،)1سهم.

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

الس ل التجاري بالرباط.
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املقر االجتماعي):

جهة) والية  (: االجتماعي) مقرها 

الرباط سال القنيطرة الكائنة بشارع)

موالي سليمان)-)الرباط.

االدارة):

أعضاء)مجلس اإلدارة):

السيد محمد يعقوبي بصفته والي)

جهة الرباط سال القنيطرة.

برئيسة) ممثلة  الرباط  جماعة 

مجلسها السيدة أسماء)أغاللو.

جهة الرباط سال القنيطرة ممثلة)

برئيس مجلسها السيد رشيد العبدي.

بوزارة) ممثلة  املغربية  الدولة 

االقتصاد واملالية يمثلها السيد عبد)

السالم بنعبو.

عصام اهبري ممثل وزارة الفالحة)

القروية) والتنمية  البحري  والصيد 

املياه) قطاع  ـ) والغابات) واملياه 

والغابات)ـ

تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة ملدة)

االجتماع) نهاية  في  تنتهي  سنوات  (3

في) املنتهية  املالية  للسنة  العام 

.31/12/2024

رئيس مجلس االدارة):

مجلس) كرئيس  يعقوبي  محمد 

3)سنوات تنتهي في نهاية) االدارة ملدة)

االجتماع العام للسنة املالية املنتهية)

في)31/12/2024.

مراقب الحسابات):

تعيين أول مدقق حسابات مكتب)

السيد ويمثله  (WORLD AUDIT 

عبد السالم إبراهمي.

في) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

01/07/2022)تحت الرقم)126289.
الستخراج وحكر

املدير العام

129 P

 LES DOMAINES JAWHARA
شركة مساهمة  

رأسمالها: 32.222.222  درهم 
 RUE 1 : املقر االجتماعي

  DU CAPORAL CORBI
  CASABLANCA

الس ل التجاري عدد  189631
استقالة و تعيين 

العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
البركة) محمد  السيد  تعيين 

كمتصرف.
الزهراء) فاطمة  السيدة  استقالة 

الخليفي من منصبها كمتصرفة.
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل محله) (Lesieur Cristal

السيد إبراهيم العروي.
عبدالرحيم) السيد  مدة  انتهاء)

الڭرش في منصبه كمتصرف.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
التجارية بالدار) ( ( ( الضبط باملحكمة)
البيضاء)بتاريخ)15)يونيو)2222)تحت)

رقم)827928.
عن النسخة والنص

املسير

130 P

 GROUPEMENT
 DES INDUSTRIELS

OLEAGINEUX DU MAROC
» GIOM « 

تجمع املصالح االقتصادية
رأسمالها : 322.222درهم 

 1 RUE(DU : املقر االجتماعي
  CAPORAL CORBI CASABLANCA

الس ل التجاري عدد 328689
  استقالة وتعيين)

العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
درمومي) ملياء) السيدة  تعيين 

كمتصرفة.

الزهراء) فاطمة  السيدة  استقالة 
الخليفي من منصبها كمتصرفة.

انتهاء)مدة السيد عبدالعالي زاز في)
منصبه كمتصرف

وفاة السيد أحمد امصروي.
عن النسخة والنص

املسير
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 FIREAL
شركة مساهمة  

رأسمالها : 4.222.222  درهم 
 52, Avenue : املقر االجتماعي
  Hassan(II - Casablanca
الس ل التجاري عدد 2227

  استقالة وتعيين 
العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل محله) (Lesieur Cristal

السيد إبراهيم العروي.
 Astra تغيير املمثل الدائم لشركة)
السيد) محله  سيحل  الذي  (Maroc

محمد البركة.
عن النسخة والنص

املسير
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 ASTRA MAROC 
شركة مساهمة  

رأسمالها: 422.222  درهم 
 1 RUE(DU : املقر االجتماعي

  CAPORAL CORBI CASABLANCA
الس ل التجاري عدد  32865

استقالة وتعيين 
العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
البركة) محمد  السيد  تعيين 

كمتصرف ملدة)6)سنوات.
الزهراء) فاطمة  السيدة  استقالة 

الخليفي من منصبها كمتصرفة.

بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
بالدار) التجارية  ( باملحكمة) الضبط 
البيضاء)بتاريخ)15)يونيو)2222)تحت)

رقم)827932.
عن النسخة والنص

املسير
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 SOCIETE D’EXPLOITATION
 DE L’OLIVE
شركة مساهمة  

رأسمالها : 32.222.222  درهم 
 1 RUE(DU : املقر االجتماعي

 CAPORAL CORBI CASABLANCA
الس ل التجاري عدد 142597

  استقالة وتعيين 
العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل محله) (Lesieur Cristal

السيد إبراهيم العروي.
 Les لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل) (Domaines Jawhara

محله السيد محمد البركة.
انتهاء)مدة السيد محمد سالوي في)

منصبه كمتصرف.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
بالدار) التجارية  ( باملحكمة) الضبط 
البيضاء)بتاريخ)15)يونيو)2222)تحت)

رقم)827927.
عن النسخة والنص

املسير
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TAWZII LESIEUR CRISTAL 
شركة مساهمة

رأسمالها : 3.222.222 درهم 
 1 RUE(DU : املقر االجتماعي

  CAPORAL CORBI CASABLANCA
الس ل التجاري عدد 425525

  استقالة وتعيين 
العام) ال مع  محضر  بموجب 
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد  العادي 
القرارات) اتخاد  تم  (،2222 ماي) (2

التالية):
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درمومي) ملياء) السيدة  تعيين 
كمتصرفة.

الزهراء) فاطمة  السيدة  استقالة 
الخليفي من منصبها كمتصرفة.

لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل محله) (Lesieur Cristal

السيد ابراهيم العروي.
بكتابة) تم  القانوني  االيداع 
التجارية بالدار) ( ( ( الضبط باملحكمة)
البيضاء)بتاريخ)15)يونيو)2222)تحت)

رقم)827929.
عن النسخة والنص

املسير
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LESIEUR CRISTAL 
شركة مساهمة  

رأسمالها : 276.315.122  درهم
 1 RUE : املقر االجتماعي

  DU CAPORAL CORBI
 CASABLANCA

الس ل التجاري عدد 4171
  استقالة وتعيين 

العام) ال مع  محضر  بموجب 
 العادي املنعقد بتاريخ)12)ماي)2222،)

تم اتخاد القرارات التالية):
 Olivier السيد) استقالة 

DELAMEA))من منصبه كمتصرف.
السيد) تعيين  على  املصادقة 
Aymeric MONGEAUD)كمتصرف.

عن النسخة والنص
املسير
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LE PETIT DIS
 شركة حات مسؤولية محدودة  

رأسمالها : 222.222درهم
 N° 11106 RUE : املقر االجتماعي
 AZIZ(BELLAL(ETG 5 MAARIF

 CASABLANCA
الس ل التجاري عدد 421915

  جمع عام استثنائي
استقالة 

بموجب محضر ال مع االستثنائي))
اتخاد) تم  (،2222 ( ماي) ( (23 بتاريخ)

القرارات التالية):

معاح) السيد  استقالة  قبول 

بشراوي كمسير.

تأكيد السيد أمين فضلي كمسير)

وحيد للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  االيداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)8)يونيو)2222))تحت)

رقم))827213.
عن النسخة والنص

املسير
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STE RMMNET 
SARL AU

العام) ال مع  بمقت�صى  (- (I

االستثنائي املنعقد في)16)يونيو)2222):

حل شركة حات مسؤولية محدودة)

 STE RMMNET SARL(بشريك وحيد

تجزئة) االجتماعي  تصفيتها  مقر  (AU

عين) تيفلت،) د  (311 رقم) القدس،)

السيد شراج لحسن كمصفي للشركة.

الضبط)) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II

تحت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)447)بتاريخ فاتح يوليو)2222.
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 STE CHERRAJ LAHCEN 

GARDIENNAGE
SARL AU

العام) ال مع  بمقت�صى  (- (I

االستثنائي املنعقد في)16)يونيو)2222):

حل شركة حات مسؤولية محدودة)

 STE CHERRAJ وحيد) بشريك 

 LAHCEN GARDIENNAGE SARL

تجزئة) االجتماعي  تصفيتها  مقر  (AU

عين) تيفلت،) د  (311 رقم) القدس،)

كمصفي) لحسن  شراج  السيد 

للشركة.

الضبط)) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II

تحت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)442)بتاريخ فاتح يوليو)2222.
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 STE PRESENCE DIGITAL
SARL

تأسيس شركة  
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تقرر) بسال  (2222 مارس) (14
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):
بريزون) (: االجتماعية) التسمية 

ديجيتال.
املقر االجتماعي):)رقم)24)زنقة أمير)

سيدي محمد،)حي رشاد،)قرية،)سال.
الهدف))التجارة الرقمية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
31)من ديسمبر) فاتح يناير وتنتهي في)

من كل سنة.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1222 درهما مقسما على) (122.222

حصة بقيمة)122)درهم.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
امزيلن ملدة غير) طرف السيد زكرياء)

محدودة.
(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.35725
باملحكمة) الطلب  إيداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ)4)أبريل)2222 

تحت رقم)38656.
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TAZA TOURS INTER
SARL AU 

حل الشركة 
العامة) ال معية  بمقت�صى  (- (1
(،2222 مارس) فاتح  االستثنائية 
بشارع) الكائن  الشركة  بمقر  املقامة 

عالل بن عبد هللا،)تازة.
قرر الشريك الوحيد للشركة):

حل الشركة وفق اللوائح املعمول)
بها باملغرب.

بودس) عهد  السيدة  تعيين 
كمصفي للشركة.

بشارع) التصفية  مكان  تحديد 
عالل بن عبد هللا،)تازة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية لتازة بتاريخ)18)ماي)2222 

تحت رقم)212.
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TAZA CABLES
 SARL AU

32، املنطقة الصناعية، تازة
  قبول استقالة املسير القديم 

للشركة
وتعيين مسيرين للشركة 

العامة) ال معية  بمقت�صى 
 2222 مارس) (4 بتاريخ) االستثنائية 
املنعقدة بمقر الشركة):)32،)املنطقة)

الصناعية،)تازة قرر الشركاء):
موراد) السيد  استقالة  قبول 

بودس املسير القديم للشركة.
بودس) محمد  السادة  تعيين 
للشركة) كمسيرين  بودس  وعدنان 

وملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية لتازة بتاريخ)19)أبريل)2222 

تحت رقم)352.
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 AGA ELEVAGE MAROC 
SARL

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة 

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)
التالية بتيفلت)12)يونيو)2222.

 AGA (: االجتماعي) اللقب 
.ELEVAGE MAROC SARL

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤوليات املحدودة.

الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)
في املغرب والخارج):

بجميع) املوا�صي  وتسمين  تربية 
أشكالها وتربيتها وتسمينها)؛

تربية أبقار األلبان وتسمينها)؛
شراء)وبيع وتربية املوا�صي املختلفة)؛
منتجات) وتجارة  الدواجن  تربية 
الدجاج) وتربية  واألعالف  الدواجن 
الالحم وتربية الديك الرومي واألبقار)

الحلوب)؛
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جميع العمليات الزراعية املتعلقة)

باألشياء)املذكورة أعاله.
تم تحديد رأس املال) (: رأس املال)

إلى) مقسم  درهم  (122.222 بمبلغ)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1222

مخصصة على النحو التالي):

 334 العماري) هللا  عبد  السيد 

حصة)؛

السيد جمال زرواوي)333)حصة)؛

السيد البوشتاوي أيوب)333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

دوار ايت عي�صى) (: املقر االجتماعي)

 D.C R15222 الرزاق) عبد  سيدي 

تيفلت.

التسيير):)السيد عبد هللا العماري.

باملحكمة)) القانوني  االيداع  تم 

التس يل) رقم  بتيفلت  االبتدائية 

بالس ل التجاري)1311.
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية

)حات الشريك الوحيد
رأسمال):)522.222)درهم

 1،)شارع الشهيد ضياء)الرحمان،)قطاع)1 

بلوك ج،)السوي�صي،)الرباط

 HESPERIA
  SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

حات شريك واحد
رأسمالها : 122.222  درهم

إقامة التضامن، عمارة 19، شقة 1، 

الوفاق، تمارة

الوحيد) املساهم  قرار  على  بناء)

قرر املساهم) (،2222 ماي) (22 بتاريخ)

الوحيد ما يلي):

تعديل الهدف االجتماعي للشركة)

:)قرر الشريك الوحيد للشركة تعديل)

الهدف االجتماعي على النحو التالي):

الهدف االجتماعي):

استيراد وتوزيع البن)؛

وآالت) األجهزة  وتوزيع  استيراد 
صنع القهوة)؛

وتعبئته) وتعليبه  البن  تحميص 
وتسويقه)؛

وجميع) األخضر  الشاي  استيراد 
وبيع) أنواع املنتجات الغذائية شراء)

وتأجير العقارات)؛
شراء،)اإلدارة والتسيير عن طريق)
ل ميع) آخر  شكل  أي  أو  اإليجار 

املباني والعقارات)؛
أعمال البناء.

تعديل) (: تعديل النظام األسا�صي)
على) األسا�صي  النظام  من  (3 املادة)

النحو التالي):
املادة)3):)الهدف االجتماعي

استيراد وتوزيع البن)؛
وآالت) األجهزة  وتوزيع  استيراد 

صنع القهوة)؛
وتعبئته) وتعليبه  البن  تحميص 

وتسويقه)؛
وجميع) األخضر  الشاي  استيراد 
وبيع) أنواع املنتجات الغذائية شراء)

وتأجير العقارات)؛
شراء،)اإلدارة والتسيير عن طريق)
ل ميع) آخر  شكل  أي  أو  اإليجار 

املباني والعقارات)؛
أعمال البناء.

الوكالة للقيام باإلجراءات.
اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
يونيو) (29 بتاريخ) (34839 تحت رقم)

.2222
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CAPTISIA 
SARL AU

املس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس) (2222 بتاريخ فاتح يوليو)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  حات 

الخصائص التالية):
.CAPTISIA(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية
اإلنتاج) (: االجتماعي) الهدف 

السينمائي والتلفزي والفيديوهات.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.

حات) الحليمي  حنان  السيدة 

ال نسية املغربية)1222)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

شارع) (422 (: االجتماعي) املقر 

الشقة) بدر،) إقامة  الثاني،) الحسن 

رقم)5،)الرباط.

املسير):)حنان الحليمي.

تحت) التجاري  بالس ل  التقييد 

 2222 يوليو) (5 بتاريخ) (5839 رقم)

باملحكمة التجارية بالرباط.

الس ل التجاري رقم)161465.
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 STE DE GESTION DES 

 ETABLISSEMENTS DE

FORMATION LOGISTIQUE
S.G.E.F.L

شركة مجهولة  

رأسمالها : 322.222  درهم

املقر االجتماعي : 222، شارع عبد 

املومن، رقم 5، الطابق السفلي، 

الدار البيضاء

تعيين مدير عام
اتخذ خالل اجتماع مجلس اإلدارة)

بتاريخ)22)أبريل)2222)القرارات التالية):

حفظي) اإلله  عبد  السيد  تثبيت 

طوال) الشركة  إدارة  مل لس  رئيسا 

مدة واليته.

تعيين السيد محمد كروان عضو)

الشركة) إدارة  مجلس  عام  ومدير 

اقتراح) على  بناء) واليته  مدة  طوال 

.FTL(رئيس

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاريخ) البيضاء) للدار   التجارية 

22)يونيو)2222)تحت رقم)829565.
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STE E-LOG
SARL AU 

تعديل شركة 
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2222 يونيو) (15 بتاريخ) البيضاء)

اإلعالن عن تعديالت متعلقة بشركة)
رأسمالها) (STE E-LOG SARL AU

(: مقرها االجتماعي) درهم،) (122.222 
الرابع،) الطابق  الصنوبر،) زنقة  (2

شقة)12،)الدار البيضاء):

تم بيع مجموع حصص) (: األسهم)

الحامل للبطاقة) السيد حيلمي علي،)

وهي) (BE788332 رقم) الوطنية 

لفائدة السيد يوسف) حصة  (1222

للبطاقة) الحامل  فتحي،) االدري�صي 

.B45446(الوطنية رقم

تحيين النظام األسا�صي.

التسيير):)أصبحت الشركة مسيرة)

االدري�صي) يوسف  السيد  طرف  من 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  فتحي،)
بعد) ملدة غير محددة،) (B45446 رقم)

استقالة السيد حيلمي علي،)الحامل)

.BE788332(للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة) تم  (: القانوني) االيداع 

بتاريخ فاتح) التجارية بالدار البيضاء)

 829982 رقم) تحت  (2222 يوليو)

تعديل رقم)22781.
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STE TAYOU TRAV
SARL 

تأسيس شركة 
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2222 يونيو) (22 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.STE TAYOU TRAV SARL

شارع رحال) (32 (: املقر االجتماعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الدار البيضاء.

الهدف االجتماعي):)القيام بجميع)

معامالت البناء)املختلفة والتجارة.

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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الرأسمال):)122.222)درهم.

الحصص):

 522 اليوسفي) ابراهيم  السيد 

حصة)؛

السيد محمد بيهي)522)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد ابراهيم)

الحامل للبطاقة الوطنية) اليوسفي،)
محمد) والسيد  (BK529232 رقم)

الحامل للبطاقة الوطنية رقم) بيهي،)

ملدة) للشركة  مسيران  (EB177539

غير محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت) (2222 يوليو) (4 بتاريخ) البيضاء)
829957)والس ل التجاري رقم) رقم)

.548743

148 P

PROCANEQ MAROC 
شركة مجهولة حات مجلس إدارة
رأسمال الشركة : 82.222.222 

درهم

املقر االجتماعي : 5 د ياسمينة 1، 

شقة رقم 5، خريبكة

الس ل التجاري : 5295 بخريبكة

الشريك) قرارات  بموجب محضر 

 PROCANEQ ( لشركة) الوحيد 

(،2221 31)ديسمبر) MAROC)بتاريخ)

تقرر ما يلي):

-)قيام الشريك الوحيد لشركة)) (1

PROCANEQ MAROC)بتفويت):

لشركة) حصة  (16222

لصالح) (PROCANEQ MAROC

شركة)Québec INC 2882-9259)؛

لشركة) حصة  (16222

لصالح) (PROCANEQ MAROC

شركة)Canada INC 8119274)؛

لشركة) حصة  (24222

لصالح) (PROCANEQ MAROC

السيد محمد الحريري)؛

لشركة) حصة  (24222
لصالح) (PROCANEQ MAROC

.Luc Tessier(السيد
 PROCANEQ تحويل شركة) (- (2
MAROC)من شركة حات املسؤولية)
املحدودة من شريك وحيد إلى شركة)
والتي) إدارة،) مجلس  حات  مساهمة 
األساسية،) املميزات  بنفس  تحتفظ 
ومدتها) الشركة،) تسمية  وستبقى 
بدون) ومقرها  وغرضها  ورأسمالها 

تغيير.
حصة) (822.222 استبدال) (- (3
 PROCANEQ شركة) رأسمال  في 
كقيمة) درهم  (122 حات) (MAROC
إسمية للحصة الواحدة إلى)822.222 

سهم بنفس القيمة.
النظام) واعتماد  تعديل  (- (4
لشركة) ال ديد  األسا�صي 
PROCANEQ MAROC)بعد تحويلها)
إلى شركة مساهمة حات مجلس إدارة.
تحويل) إثر  املدير  مهام  إنهاء) (- (5
إلى) (PROCANEQ MAROC شركة)
إدارة) مجلس  حات  مساهمة  شركة 
بمجلس) التاليين  األعضاء) وتعيين 

اإلدارة):
مغربي) الحريري،) محمد  السيد 
 Exellence(ال نسية،)الساكن بتجزئة
Immo 1)الرقم)131،)دار بوعزة،)الدار)

البيضاء)؛
كندي) (،Luc Tessier السيد)
 R3X كندا،) في  الساكن  ال نسية،)
 0G9,(Winnipeg(MB(Blue(Sun(Dr

رقم)212)؛
مغربي) السيد الحسين ال امعي،)
الحسن) بشارع  الساكن  ال نسية،)

الثاني،)الرقم)cité OCP 7)خريبكة.
الحمري) السيد جواد  تعيين  (- (6
ال نسية،) مغربي  متصرفا مستقال،)
حسن) أبو  شارع  (24 برقم) الساكن 

املريني،)أنفا،)الدار البيضاء.
بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
2222)تحت) 12)ماي) بخريبكة بتاريخ)
الرقم)225)وتم اإلعالن املعدل بنفس)
 2222 يونيو) (3 في) التجاري  الس ل 

تحت الرقم)427.
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ديوان األستاح فؤاد العلمي
موثق بالدار البيضاء

 STE IMMOBILIERE 
 BARAKA HADDAOUIA

SARL AU
 الشركة حات مسؤولية محدودة 

حات شريك واحد
حرر) توثيقي  عقد  بمقت�صى  (- (1
من طرف األستاح فؤاد العلمي،)موثق)
مارس) (29 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
األسا�صي) القانوني  إنجاز  تم  (،2222
املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 
 STE IMMOBILIERE املسماة)
 BARAKA HADDAOUIA SARL AU

وخصائصها كالتالي):
التسمية):)الشركة حات مسؤولية)
 STE وحيد) شريك  حات  محدودة 
 IMMOBILIERE BARAKA

.HADDAOUIA SARL AU
املوضوع):

إنجاز كل مشروع تطوير عقاري)؛
عقاري) تطوير  مشروع  كل  إنجاز 
لالستخدام) مرتفع  أو  متوسط 
االستخدام) أو  التجاري  السكني 

املكتبي)؛
أو) األرا�صي  جميع  وبيع  شراء)
في) الستخدامها  العارية  األرا�صي 

تشييد البناء)املشار إليها أعاله)؛
العقارات) جميع  تأجير 
الستخدامها كمكتب سكني أو غيره)؛

تبيع جميع العقارات الستخدامات)
السكنية املكتبية التجارية أو غيرها)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
في رأس املال في جميع الشركات التي)

تمارس نشاطا تجاريا.
البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)
حي) (،2 رقم) زيان،) أوالد  طريق  (12

الجيروند.
99)سنة إال في) (: املدة االجتماعية)
التي) التمديد  أو  املبكر  الحل  حاالت 

ينص عليها القانون.
 122.222 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة قيمة) (1222 درهم مقسم إلى)
مكتتبة) درهم  (122 منها) واحدة  كل 

ومحررة في مجموعها للشريك الوحيد.

 1222 محمد) الشناوي  السيد 
حصة.

اإلدارة):)تم تعيين السيد الشناوي)
لذات) وحيد  مسير  بصفته  محمد،)

الشركة ملدة غير منتهية.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
القانون األسا�صي لدى كتابة الضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
الرقم) تحت  (2222 ماي) (31 بتاريخ)
825928)س ل تجاري رقم)544911.

لإليداع والنشر

األستاح العلمي

150 P

UNI 2 NEGOCE
SARL AU 

تأسيس شركة 
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم إحداث القانون) (2222 يونيو) (22
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك واحد تتلخص فيما يلي):
 UNI 2 NEGOCE (: التسمية)

.SARL AU
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
الهدف االجتماعي):)تاجر،)استيراد)

وتصدير.
املقر االجتماعي):)عمارة)32)شقة)8 
حسان،) شارع موالي أحمد لوكيلي،)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
من فئة)122)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)السيد املقفع أحمد ملدة)
غير محدودة.

(: الفترة املعمول بها خالل السنة)
تبدئ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األرباح)
االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.
الس ل التجاري):)161391)الرباط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الرباط) التجارية  باملحكمة  القانوني 
فاتح يوليو)2222)تحت رقم)126284.

من أجل االستخالص والبيان

151 P
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STE VITO
 SARL AU

  حل الشركة 
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1 
لشركة) باملحمدية  (2222 يونيو) (29

STE ADK SAKAN)تقرر ما يلي):
حل الشركة.

تعيين السيد رشيد صبوح مصفي)
للشركة.

للتصفية) الشركة  مقر  تحديد 
وحمان) امللكي  ال يش  شارع  بزاوية 

الفطواكي املحل رقم)3،)املحمدية.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 االبتدائية باملحمدية تحت رقم)1315 

بتاريخ)5)يوليو)2222.
لإليداع والنشر

اإلدارة
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 STE PLASTIQUE DE L’AISNE 
SARL

بيع حصص - الشكل القانوني 
بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1 

26)ماي)2222)باملحمدية تقرر ما يلي):
إلى شركة) القانوني  الشكل  تغيير 
حات) املحدودة  املسؤولية  حات 

الشريك الوحيد.
حصة من السيد أيمن) (122 بيع)

لعميم للسيد هشام دوام.
2)-)تم االيداع القانوني باملحكمة))
 االبتدائية باملحمدية تحت رقم)1259 

بتاريخ)28)يونيو)2222.
لإليداع والنشر

اإلدارة
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شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة
شقة)3)عمارة)2))شركة التبغ()طريق القنيطرة،)

سال

 AMJED NET
  SARL AU

رأسمالها : 12.222  درهم
تجزئة الرباطي، زنقة مس د األزهر، 

الرقم 142، سيدي مو�صى
مس لة بالس ل التجاري بسال 

تحت رقم 16195
تصفية مسبقة لشركة 

حات مسؤولية محدودة
العام االستثنائي) ال مع  بمحضر 

الشريك) قرر  (2222 يونيو) (9  بتاريخ)

ما يلي):

تصفية شركة)AMJED NET)بصفة)

ابراهيم) السيد  تعيين  مع  مسبقة 

الرا�صي كمشرف على عملية التصفية.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط)

لدى املحكمة االبتدائية بسال بتاريخ)

27)يونيو)2222)تحت رقم)39152.

154 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

ALJAMILA ART 

SARL AU

تأسيس شركة ح.م.م ش.و
تأسيس) تم  بمقت�صى عقد عرفي 

شركة حات مسؤولية محدودة حات)

شريك واحد ش.ح.م.م ش.و.

 ALJAMILA (: االجتماعي) اللقب 

.ART SARL AU

الشريك واملساهم):

ب.و،ط) محب،) كريمة  السيدة 

CC37292):)1222)حصة.

املسيرة الوحيدة):)كريمة محب.

رأس املال):)122.222)درهم.

النشاط):

صالون التجميل)؛

تنظيم الحفالت)؛

االستيراد والتصدير.

املدة):)99)سنة.

أنا�صي التوسعة الكبرى) (: العنوان)

25)أهل الغالم،) 2)رقم) 43)مدخا) مج)

البرنو�صي،)الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

الس ل) رقم  تحت  (2222 يوليو) (4

التجاري)548815.
للبيان
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STE SBANAJ 
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة شريك 
واحد ش.ح.م.م ش.و

حات الرأسمال : 422.222 درهم  
مقرها االجتماعي : حي املغرب 
العربي، رقم 38، قطاع 4، تمارة

بعد مداولة ال مع العام االستثنائي)
ليوم)2)يونيو)2222)قرر تفكيك املسق)

للشركة ووضعها على التصفية.
كمأمور) العام  ال مع  عين 
سبابو) بوزيد  السيد  للتصفية 
بجميع) تمتيعه  مع  للشركة  كمسير 
عملية) إنهاء) قصد  الصالحيات 
واألصول) املوارد  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.
حدد مقر التصفية في حي املغرب)

العربي رقم)38)قطاع)4،)تمارة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6)يوليو)2222)تحت رقم)126156.
156 P

FIDUCIAIRE ABDOU

MARINA VISION
SARL AU 

بمقت�صى عقد عرفي حرر في فاتح)
شركة) تأسيس  تم  (،2222 يونيو)
ش.م.م) محدودة  مسؤولية  حات 

بالخصائص التالية):
 MARINA (: التجاري) االسم 

.VISION SARL AU
الهدف االجتماعي):)أخصائي نظارات.

رأس املال):)122.222)درهم مقسم)
درهم للحصة) (122 1222)حصة) إلى)

الواحدة مقسمة كاآلتي):
السيدة فاطمة الزهراء)1222)حصة.
املقر االجتماعي):)املحل)139،)تجزئة)

صابي،)قطاع النهضة،)العيايدة،)سال.
التسيير:)السيدة فاطمة الزهراء.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم)36189.
بمثابة مقتطف وبيان
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GLOBAL MEDICAL LAB
SARL AU 

العادي) الغير  العام  ال مع  قرر 
 2222 يونيو) فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 GLOBAL MEDICAL LAB لشركة)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
 52.222 رأسمالها) واحد  بشريك 
زنقة) (29 (: االجتماعي) مقرها  درهم،)
 وادي املخازن،)الطابق األر�صي،)رقم)4،)

أكدال،)الرباط،)ما يلي):
نقل املقر االجتماعي للشركة) (- (1
 من):)136)الطابق الثاني،)شقة رقم)4،)
تمارة) (1 كوماتراف) القاهرة،) شارع 
الطابق) زنقة وادي املخازن،) (29 (: إلى)

األر�صي،)رقم)4،)أكدال،)الرباط.
2)-)تعديل البند رقم)4)من النظام)

األسا�صي للشركة.
األسا�صي) النظام  تحديث  (- (3

للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ)4)يوليو)2222 

تحت رقم)126292.
س لت الشركة بالس ل التجاري)

تحت رقم)161399.
158 P

SEA TRAVAUX
SARL AU 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانون) تم وضع  (،2222 يونيو) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
تحت) وحلك  واحد  بشريك  محدودة 

املعطيات التالية):
 SEA TRAVAUX(التسمية):)شركة

.SARL AU
غرض الشركة):)مقاول في مختلف)

األشغال والبناء.
املستقبل،) النصر  تجزئة  (: املقر)
شارع طارق ابن زياد،)عمارة ب،)تمارة.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تس يلها في)

الس ل التجاري.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1222 مقسمة إلى) درهم،) (122.222
حصة ب)122)درهم مكتتبة،)محررة)
عبد) للسيد  بالكامل  وخصصت 

اللطيف العشلوج.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عبد اللطيف العشلوج كمسير)

وحيد ملدة غير محدودة.

تم االيداع القانوني لنظام الشركة)

وحلك) بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)4)يوليو)2222)تحت رقم)1376.
س لت الشركة بالس ل التجاري)

تحت رقم)136729.
مقتطف قصد اإلشهار
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 STE PHARMACIE SAHB 

EL KHAYL
SARL AU 

RC : 39487

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1

تم تحديث القوانين) (2221 يونيو) (4

األساسية للشركة خصائصها كالتالي):

 STE PHARMACIE (: التسمية)

.SAHB EL KHAYL SARL AU

املوضوع):)

صيدلي)؛

وعموما جميع العمليات التجارية)

واملنقولة) منها  والعقارية  واملالية 

الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها أن تساهم في تنمية)

الشركة.

املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)سيدي يحي،)حي)
النجد)3،)رقم)2254،)وجدة.

تم تحديد) (: الرأسمال االجتماعي)

 44.522 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (445 إلى) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)122)درهم للواحدة)

موزعة كالتالي):

 445 أمين) دحمان  بن  السيد 

حصة)؛

امل موع)445)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

اإلدارة):)تم إسناد مهام اإلدارة إلى)

السيد بن دحمان أمين كمسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة.

تم التس يل القانوني بكتابة) (- (2

الضبط لدى املحكمة التجارية بوجدة)

تحت رقم)39487)بتاريخ)12)يونيو)2222.

للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي

160 P

CAFE OUJDA RENOMA

 عقد التسيير الحر

بتاريخ) عرفي  عقد   بموجب 

2)مارس)2222،)قام السيد أوشنديح)

تجزئة) بوجدة،) الكائن  مصطفى،)

 154/14 قطعة) األخضر،) ال رف 

املقيد بالس ل التجاري رقم)76368 

عقد) إطار  في  التجاري  أصله  بكراء)

بمقهى،) واملتعلق  الحر  التسيير 

الكائن) للحلويات  ومحل  مخبزة 

األخضر،) ال رف  تجزئة  بوجدة،)

 CAFE قطعة)154/14)لفائدة شركة)

حات) ش.ح.م.م  (OUJDA RENOMA

االجتماعي) رأسمالها  وحيد،) شريك 

االجتماعي) ومقرها  درهم  (122.222

األخضر،) ال رف  تجزئة  بوجدة،)

األصل) بخصوص  (154/14 قطعة)

وحلويات) مخبزة  ملقهى،) التجاري 

ال رف) تجزئة  بوجدة،) الكائن 

واملسيرة) (154/14 قطعة) األخضر،)

من طرف السيد أوشنديح مصطفى،)

العناصر) الحر  التسيير  هذا  يضم 

التجاري،) لألصل  واملعنوية  املادية 

 (3( مدة هذا التسيير الحر هي ثالث)

من) ابتداء) للتجديد  قابلة  سنوات 

تاريخ فاتح مارس)2222)الذي سيمتد)

إلى غاية فاتح مارس)2225.

للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي
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STE  AROO CALL CENTER

S.A.R.L 

R.C(n° 30757

العام) ال مع  محضر  بموجب 

 STE“ لشركة) (2222 ماي) (22 بتاريخ)

AROO CALL CENTER”-)ش.ح.م.م،)

درهم) (122.222 رأسمالها االجتماعي)

البركة) إقامة  (: االجتماعي) ومقرها 

 3 رقم) األول  الطابق  أنوال  شارع 

وجدة،))قرر ما يلـــــــي):

 STE“ لشركة) املسبق  الحل 

  AROO CALL CENTER” S.A.R.L

إقامة البركة شارع) (: بالعنوان التالي)

أنوال الطابق األول رقم)3)وجدة.

خديجة) وشاني  السيدة  تعيين 

(: التالي) بالعنوان  للشركة   كمصفية 

الطابق) أنوال  شارع  البركة  إقامة 

األول رقم)3)وجدة.)

تـم اإليـداع القانونـي بكتابـة الضبـط)

لـدى املحكمـة التجاريـة بوجـدة بتاريـخ)

24)يونيو)2222)تحـت رقم)935.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي

162 P

TECHMOUTA

SARL AU

حل الشركة

ال مع) اجتماع  بمقت�صى محضر 

 25 العام غير العادي املنعقد بتاريخ)

ديسمبر)2221)في الرباط تقرر ما يلي):

إقفال التصفية)-)تخصيص رسوم)

(- للمصفي) الذمة  إبراء) (- التصفية)

شطب الس ل التجاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)124477 

في)12)ماي)2222.
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 SOLUTIONS
 INFORMATIQUES
 A LA GESTION DES

 ENTREPRISES ET D’AIDE A
LA DECISION

»SIGEAD»
SARL

تفويت حصص
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
االستثنائي بتاريخ)27)ماي)2222)تقرر)

تفويت حصص على الشكل التالي):
القرار األول):)بيع األسهم

العمومية) ال معية  وافقت 
سهما على) (32 باإلجماع على تحويل)

النحو التالي):
من) اسماعيل  اوهاري  السيد 
فرن�صي) (1979 ماي) (29 مواليد)
 CIN( n° رقم) وحامل  ال نسية 
 K(ومقيم في):)شقة)2)مبنى(A773419
حي النهضة الرباط،) (1 سكن الوفاق)
 52 من أصل) (12 يبيع عشرة أسهم)
 SOLUTIONS«(سهما يملكها بشركة
 INFORMATIQUE  A LA GESTION
 DES ENTREPRISES ET D’AID A
للسيد   »LA( DECISION( »SIGEAD
طورش جمال، املولود في فاتح يناير 
ال زائرية،  ال نسية  من   ،1985
حامل CIN(n°(A074437U،)اإلقامة)
:)شقة)2)عمارة ك إقامة الوفاق)1)حي)

النهضة الرباط.
السيدة كوليي أورلي، املولودة في 
ال نسية،  فرنسية   ،1984 ماي   7
 ،A248723L رقم   CIN رقم  حاملة 
سكن) (K مبنى) (2 شقة)  : في  مقيم 
تبيع) الرباط،) النهضة  حي  (1 الوفاق)
سهما) (52 من) ()22( سهما) عشرين 
 COMPUTER« ( بشركة) تملكها 
 SOLUTIONS FOR BUSINESS
 MANAGEMENT AND
  DECISION-MAKING SIGEAD
للسيد طورش جمال، املولود في فاتح 
يناير 1985، من ال نسية ال زائرية، 
حامل CIN(n°(A074437U،)اإلقامة:)
شقة)2)عمارة ك إقامة الوفاق)1)حي)

النهضة الرباط.
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هو  املال  لرأس  ال ديد  التوزيع 
كما يلي :

 42  : اسماعيل  اوهاري  السيد 
سهما.

السيدة كوليي أورلي : 32 سهما.
السيد طورش جمال : 32  سهما.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 
يونيو) (23 يوم) (118295 رقم) تحت 
 D125741، مرجع) تحت  (2222

.5477
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 ATLANTIC COAST
HOSPITALITY

شركة حات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 132.522.222 درهم
املقر االجتماعي : فيال رقم 11، شارع 
محمد السادس الرباط،  كلم 9.9 

طريق زعير، السوي�صي، الرباط
اجتمع) (،2222 يونيو) (22 بتاريخ)
 ATLANTIC COAST« شركة) شركاء)
حات  شركة   ،»HOSPITALITY
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
درهم،   132.522.222 رأسمالها 
والكائن مقرها االجتماعي بفيال رقم 
)اإلمام  السادس  محمد  شارع   ،11
زعير،  9.9 طريق  كلم  سابقا(  مالك 
هذا  وبمقت�صى  الرباط،  السوي�صي، 
ال مع العام االستثنائي املنعقد بمقر 

الشركة قرروا ما يلي :
استقالة  على  املصادقة 
حامد  سالم  ثعلوب  محمد  سعادة 
وحيد  كمسير  منصبه  من  الدرعي 
 ATLANTIC COAST« لشركة 

.»HOSPITALITY
فؤاد) ماجد  السيد  تعيين 
وحيد) كمسير  عوده  محمد 
 ATLANTIC COAST« لشركة)

.»HOSPITALITY
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126259.
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 AL QUDRA HOLDING
OFFSHORE

شركة حات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 825.722 دوالر
املقر االجتماعي :  شارع موالي 

يوسف، إقامة ياسين 2، الطابق 1، 
رقم 3، طنجة

رقم الس ل التجاري : 32811
اجتمع) (،2222 يونيو) (14 بتاريخ)
 AL QUDRA« شركة) شركاء)
شركة) (،»HOLDING OFFSHORE
بشريك) محدودة  مسؤولية  حات 
دوالر،)  825.722 رأسمالها) وحيد،)
شارع  االجتماعي  مقرها  والكائن 
 ،2 ياسين  إقامة  يوسف،  موالي 
الطابق 1، رقم 3، طنجة،)وبمقت�صى)
هذا ال مع العام االستثنائي املنعقد)

بمقر الشركة قرروا ما يلي):
السيد) استقالة  على  املصادقة 
كمسير) منصبه  من  ناصور  ميشال 
 AL QUDRA« لشركة) وحيد 

.»HOLDING OFFSHORE
فؤاد) ماجد  السيد  تعيين 
لشركة) وحيد  كمسير  عوده  محمد 
 AL QUDRA HOLDING»

.»OFFSHORE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222)تحت رقم)6821.
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 SMARTS HOTEL
MANAGEMENT

شركة حات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 1.122.222 درهم
املقر االجتماعي : فيال رقم 11، شارع 
محمد السادس الرباط،  كلم 9.9 

طريق زعير، السوي�صي، الرباط
رقم الس ل التجاري):)126859

اجتمع) (،2222 يونيو) (14 بتاريخ)
 SMARTS HOTEL« شركة) شركاء)
حات) شركة  (،»MANAGEMENT

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

رأسمالها)1.122.222)درهم،)والكائن)

مقرها االجتماعي بفيال رقم)11،)شارع)

محمد السادس))اإلمام مالك سابقا()

السوي�صي،) زعير،) طريق  (9.9 كلم)

الرباط،)وبمقت�صى هذا ال مع العام)

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

قرروا ما يلي):

السيد) استقالة  على  املصادقة 

كمسير) منصبه  من  ناصور  ميشال 

 SMARTS HOTEL« لشركة) وحيد 

.»PROPERTIES

فؤاد) ماجد  السيد  تعيين 

وحيد) كمسير  عوده  محمد 

 SMARTS HOTEL« لشركة)

.»MANAGEMENT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126261.
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 SMARTS HOTEL

PROPERTIES
شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : فيال رقم 11، شارع 

محمد السادس الرباط،  كلم 9.9 

طريق زعير، السوي�صي، الرباط

رقم الس ل التجاري):)126863

اجتمع) (،2222 يونيو) (14 بتاريخ)

 SMARTS HOTEL« شركة) شركاء)

حات) شركة  (،»PROPERTIES

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

رأسمالها)8.222.222)درهم،)والكائن)

مقرها االجتماعي بفيال رقم)11،)شارع)

محمد السادس))اإلمام مالك سابقا()

السوي�صي،) زعير،) طريق  (9.9 كلم)

الرباط،)وبمقت�صى هذا ال مع العام)

الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 

قرروا ما يلي):

السيد) استقالة  على  املصادقة 

كمسير) منصبه  من  ناصور  ميشال 

 SMARTS HOTEL« لشركة) وحيد 

.»PROPERTIES

فؤاد) ماجد  السيد  تعيين 

لشركة) وحيد  كمسير  عوده  محمد 

.»SMARTS HOTEL PROPERTIES»

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126262.

168 P

KASR AL BAHR

شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : فيال رقم 11، شارع 

محمد السادس الرباط،  كلم 9.9 

طريق زعير، السوي�صي، الرباط

رقم الس ل التجاري):)126861

اجتمع) (،2222 يونيو) (14 بتاريخ)

شركة) »قصر البحر«،) شركة) شركاء)

بشريك) محدودة  مسؤولية  حات 

درهم،) (822.222 رأسمالها) وحيد،)

والكائن مقرها االجتماعي بفيال رقم)

)اإلمام) السادس) محمد  شارع  (،11

زعير،) طريق  (9.9 كلم) سابقا() مالك 

هذا) وبمقت�صى  الرباط،) السوي�صي،)

ال مع العام االستثنائي املنعقد بمقر)

الشركة قرروا ما يلي):

السيد) استقالة  على  املصادقة 

كمسير) منصبه  من  ناصور  ميشال 

وحيد لشركة)»قصر البحر«.

فؤاد محمد) ماجد  السيد  تعيين 

»قصر) لشركة) وحيد  كمسير  عوده 

البحر«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126262.
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 ALQUDRA HOLDING

MOROCCO
شركة مساهمة

رأسمال الشركة : 67.522.222 

درهم

املقر االجتماعي : فيال رقم 11، شارع 

محمد السادس،  كلم 9.9 طريق 

زعير، السوي�صي، الرباط

رقم الس ل التجاري):)64991

اجتمع) (،2222 يونيو) (22 بتاريخ)

املساهمون في شركة القدرة القابضة)

رأسمالها) مساهمة،) شركة  املغرب،)

والكائن مقرها) درهم،) (67.522.222

االجتماعي فيال رقم 11، شارع محمد 

السادس، )اإلمام مالك سابقا( كلم 

9.9 طريق زعير، السوي�صي، الرباط،)

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

العادي قرروا ما يلي):

أربعة) استقالة  على  املصادقة 

متصرفين للشركة):

سعادة محمد ثعلوب سالم حامد 

الدرعي.

السيد ميشال ناصور.

السيدة مريم عمر عوض عبد هللا)

الكثيري.

محمد) محسن  أحمد  السيد 

محفوظ.

فؤاد محمد) ماجد  السيد  تعيين 

)عضو() جديد) كمتصرف  عوده 

مل لس إدارة الشركة.

تعيين السيد جاسم حسين أحمد)

)عضو() جديد) كمتصرف  علي  آل 

مل لس إدارة الشركة.

العام) ال مع  محضر  وبمقت�صى 

مل لس اإلدارة قرروا ما يلي):

تعيين السيد خليفة يوسف عبد)

املدير) كرئيس  الخوري  حسين  هللا 

العام للشركة ملدة ثالث سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126139.
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ديوان األستاحة رتيبة السقاط

موثقة

KIMA HOLDING
شركة مجهولة اإلسم

تغيير املقر االجتماعي للشركة
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
ماي) (17 بتاريخ) املنعقد  العادي  غير 
السقاط) األستاحة  بمكتب  (2222
رتيبة،)موثقة بالرباط،)قرر مساهمي)
املسماة) اإلسم  مجهولة  الشركة 
املس لة) (»KIMA HOLDING»
بالس ل التجاري لدى كتابة الضبط)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
124393)من الس ل التحليلي،) رقم)
الرباط) من  االجتماعي  املقر  تحويل 
الهاشمي) زنقة  (4 املدينة،) إقامة 

القسطالي الشقة)21.
زنقة) السوي�صي،) الرباط،) إلى 

الزاك،)زايرنا)C،)الشقة)21.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
يوليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)126123.
للبيان والنشر

))األستاحة رتيبة السقاط
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 STE SUNNY VEGETABLE
TRADING

SARL
بموجب شروط املحضر املوقع في)
الرباط بتاريخ)25)فبراير)2222)شركاء)
 STE SUNNY VEGETABLE شركة)
رأسمالها) يبلغ  (TRADING SARL
 122 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
منها) لكل  درهم  (122 بقيمة) سهم 
13)شارع) ومكتبها املس ل تحت رقم)
محمد الخامس الطابق الثالث إقامة)

اليسر برشيد قرروا ما يلي):
 STE شركة) شركاء) يعلن  (- (1
 SUNNY VEGETABLE TRADING
SARL)املوافقة على الشريك ال ديد)
السيد إسماعيل هويدي حو ال نسية)
التعريف) بطاقة  صاحب  املغربية 
 6 الساكن ب) (BK396743 الوطنية)

شارع شاال حي الهناء)الدار البيضاء.

 STE شركة) شركاء) يعلن  (- (2
 SUNNY VEGETABLE TRADING
حات املسؤولية املحدودة قرار زيادة)
إلى) درهم  (122.222 من) املال  رأس 

252.222)درهم.
 STE شركة) شركاء) قرر  (- (3
 SUNNY VEGETABLE TRADING
كانت) التي  الشركة  مقر  نقل  (SARL

موجودة سابقا):
الخامس) محمد  شارع  (13 رقم)

الطابق الثالث إقامة اليسر برشيد.
رقم) شقة  (: ال ديد) العنوان  إلى 
إقامة) (12 امل موعة) (115 العمارة) (3

النور)2)تامسنا.
تحيين النظام األسا�صي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

ببرشيد تحت رقم)628.
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STE AIN HAJAMINE
العام) ال مع  بمقت�صى  (- (I
االستثنائي املنعقد في)18)ماي)2222):
توسيع النشاط االجتماعي لشركة)
 STE AIN HAJAMINE التضامن)
قسو) ايت  االجتماعي  مقرها 
الحواشات سيدي عبد الرزاق تيفلت)

:)املتاجرة.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II
بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 
تحت رقم)292)بتاريخ)5)يوليو)2222.
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 STE RIM LINK
تأسيس

I)-)بموجب عقد عرفي مؤرخ في)22 
حات) شركة  تأسيس  (،2222 يونيو)
مسؤولية محدودة بمساهم واحد لها)

املواصفات التالية):
.STE RIM LINK(:((التسمية

تجارة لوازم) ( (: الهدف االجتماعي)
لوازم) بيع  (/ الحاسوب) ومعدات 

املكتب)/)املتاجرة.
املقر االجتماعي):)تجزئة ايت مزال)

رقم)38،)الخميسات.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في مبلغ)122.222)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 
سوان محمد مسير للشركة مع جميع)

الصالحيات.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II
بالخميسات) االبتدائية  باملحكمة 

تحت الس ل التجاري رقم)29565.
للنسخ والبيان

الوكيل

174 P

ديوان األستاحة نادية الكاوزي
موثقة

CO SK IMMO
ش.م.م

تفويت حصص اجتماعية
استقالة مسير

تحيين القانون األسا�صي للشركة
بمقت�صى عقد تلقته األستاحة) (- (I
نادية الكاوزي موثقة بالبيضاء)بتاريخ)
12)ماي)2222،)فوت السيد الصوفي)
قابل لفائدة السيد اسماعيل توير�صي)
من) اجتماعية  حصة  (522 قدره) ما 
درهم للواحدة والتي كانت) (122 فئة)
 CO« املسماة) الشركة  في  في حوزته 
SK IMMO« ش.م.م حات الرأسمال)
مقرها) والتي  درهم  (122.222
االجتماعي بالدار البيضاء،)آنفا شارع)
الطابق) إقامة الربيع،) (،96 أنفا رقم)

التاسع،)شقة)91.
II)-)بمقت�صى محضر ال مع العام)
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاحة)
بالبيضاء) موثقة  الكاوزي  نادية 
قرر الشركاء) (،2222 ماي) (12 بتاريخ)
في الشركة املذكورة أعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تفويت  على 
من طرف السيد الصوفي قابل لفائدة)
واستقالة) توير�صي  اسماعيل  السيد 
منصبه) من  قابل  الصوفي  السيد 

كمسير للشركة.
III)-)بمقت�صى عقد تلقته األستاحة)
نادية الكاوزي موثقة بالبيضاء)بتاريخ)
القانون) تحيين  تم  (،2222 ماي) (12
 CO SK« املسماة) للشركة  األسا�صي 

IMMO« ش.م.م.
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لدى) تم  القانوني  اإليداع   -  IV

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)22)يونيو)2222 

تحت رقم)828434.
بمثابة مقتطف وبيان من أجل اإلشهار

األستاحة نادية الكاوزي

175 P

ديوان األستاحة نادية الكاوزي

موثقة

AIN NOUR

ش.م.م

تفويت حصص اجتماعية
استقالة مسير

تحيين القانون األسا�صي للشركة
بمقت�صى عقد تلقته األستاحة) (- (I

نادية الكاوزي موثقة بالبيضاء)بتاريخ)

12)ماي)2222،)فوت السيد الصوفي)

قابل لفائدة السيد اسماعيل توير�صي)

من) اجتماعية  حصة  (452 قدره) ما 

درهم للواحدة والتي كانت) (122 فئة)

 AIN« في حوزته في الشركة املسماة)

الرأسمال) حات  ش.م.م  (»NOUR

92.222)درهم والتي مقرها االجتماعي)

 61 زنقة) حي الفرح،) بالدار البيضاء،)

رقم)125-125)مكرر.

II)-)بمقت�صى محضر ال مع العام)

االستثنائي املنعقد بمكتب األستاحة)

بالبيضاء) موثقة  الكاوزي  نادية 

قرر الشركاء) (،2222 ماي) (12 بتاريخ)

في الشركة املذكورة أعاله املصادقة)

االجتماعية) الحصص  تفويت  على 

من طرف السيد الصوفي قابل لفائدة)

واستقالة) توير�صي  اسماعيل  السيد 

منصبه) من  قابل  الصوفي  السيد 

كمسير للشركة.

III)-)بمقت�صى عقد تلقته األستاحة)

نادية الكاوزي موثقة بالبيضاء)بتاريخ)

القانون) تحيين  تم  (،2222 ماي) (12

 AIN« املسماة) للشركة  األسا�صي 

NOUR«)ش.م.م.

لدى) تم  القانوني  اإليداع   -  IV

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)22)يونيو)2222 

تحت رقم)828438.
بمثابة مقتطف وبيان من أجل اإلشهار

األستاحة نادية الكاوزي
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ديوان األستاحة نادية الكاوزي

موثقة

AINYACOUT
ش.م.م

تفويت حصص اجتماعية
استقالة مسير

تحيين القانون األسا�صي للشركة
بمقت�صى عقد تلقته األستاحة) (- (I
نادية الكاوزي موثقة بالبيضاء)بتاريخ)
12)ماي)2222،)فوت السيد الصوفي)
اسماعيل) السيد  لفائدة  قابل 
توير�صي ما قدره)52)حصة اجتماعية)
والتي) للواحدة  درهم  (122 فئة) من 
في الشركة املسماة) كانت في حوزته 
حات) ش.م.م  (»AINYACOUT»
الرأسمال)12.222)درهم والتي مقرها)
االجتماعي بالدار البيضاء،)حي الفرح،)

زنقة)61)رقم)125-125)مكرر.
II)-)بمقت�صى محضر ال مع العام)
االستثنائي املنعقد بمكتب األستاحة)
بالبيضاء) موثقة  الكاوزي  نادية 
قرر الشركاء) (،2222 ماي) (12 بتاريخ)
في الشركة املذكورة أعاله املصادقة)
االجتماعية) الحصص  تفويت  على 
من طرف السيد الصوفي قابل لفائدة)
واستقالة) توير�صي  اسماعيل  السيد 
منصبه) من  قابل  الصوفي  السيد 

كمسير للشركة.
III)-)بمقت�صى عقد تلقته األستاحة)
بالبيضاء) موثقة  الكاوزي  نادية 
تحيين) تم  (،2222 ماي) (12 بتاريخ)
املسماة) للشركة  األسا�صي  القانون 

«AINYACOUT«)ش.م.م.
لدى) تم  القانوني  اإليداع   -  IV
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدار البيضاء)بتاريخ)22)يونيو)2222 

تحت رقم)828437.
بمثابة مقتطف وبيان من أجل اإلشهار

األستاحة نادية الكاوزي
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 STE CENTRE
 D’IMAGERIE MEDICALE

 DIAGNOSTIQUE ET
 INTERVENTIONNELLE

KHENIFRA
SARL

رقم 2 تجزئة يومن 2، حي النسيم، 
خنيفرة

التأسيس
 24 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة حات) (2222 يونيو)
باملواصفات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE CENTRE (: التسمية)
 D’IMAGERIE MEDICALE
 DIAGNOSTIQUE ET
 I N T E R V E N T I O N N E L L E

.KHENIFRA
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تجزئة   2 رقم   : االجتماعي) املقر 

يومن 2، حي النسيم، خنيفرة.
الغرض):)مركز األشعة.

 122.222 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم موزع))إلى)1.222)حصة موزعة)

على الشكل التالي):
السيد مصطفى اكن):)522)حصة.

 522 (: ح ار) شيماء) السيدة 
حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد مصطفى اكن وحلك ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
5)يوليو)2222)تحت رقم)2022/278 

الس ل التجاري رقم)4447.
178 P

STE R.S.A.M SERVICES
SARL

زنقة 22 غشت، مريرت، خنيفرة
غير) اجتماع  محضر  بمقت�صى 
عادي بتاريخ)27)ماي)2222)تم اتخاح)

القرار التالي):

القرار)1):)

من حصص) حصة  (252 تفويت)

 122 السيدة سومية امليلودي بقيمة)

درهم للحصة لفائدة السيدة عدال)

خديجة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

4)يوليو)2222)تحت رقم)2022/276 

الس ل التجاري رقم)2385.

179 P

STE CAFE CITE ATLAS
ش.م.م ش.و

شارع املسيرة رقم 25 امالو اغريبن، 

خنيفرة

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

9)يونيو)2222)تم تأسيس شركة حات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملواصفات التالية):

 STE CAFE CITE (: التسمية)

.ATLAS

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املسيرة  شارع   : االجتماعي) املقر 
رقم 25 امالو اغريبن، خنيفرة.

الغرض):)مقهى.

 122.222 في) حدد  (: الرأسمال)

درهم موزع))إلى)1.222)حصة موزعة)

على الشكل التالي):

 1222 (: لباق) الحبيب  السيد 

حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الحبيب لباق وحلك ملدة غير)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بخنيفرة) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

رقم) التجاري  الس ل  (2022/269

.4443

180 P
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 ENTREPRISE DE BATIMENT
LWATRE
SARL AU

الس ل التجاري بتمارة رقم 57121
ICE : 001667624000097

املعدل) األسا�صي  للقانون  طبقا 
االستثنائي) العام  ال مع  ومحضر 
لشركة) الحصص  بيع  وعقد 
 ENTREPRISE DE BATIMENT»
رأسمالها) (»LWATRE SARL AU
1.522.222)درهم ومقرها االجتماعي)
تمارة،) الصخيرات  نخيلة  تجزئة  (51

تقرر ما يلي):
خليفة) السيد  حصص  بيع 
بضرار) إبراهيم  السيد  إلى  بوخليق 

15222)حصة.
بوخليق) خليفة  السيد  استقالة 

من مهمة التسيير داخل الشركة.
بضرار) إبراهيم  السيد  تعيين 
مسير وحيد للشركة مع اإلمضاء)ملدة)

غير محددة.
تعديل القانون األسا�صي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (32 بتاريخ)
بالس ل) (D:126074  -  5733

التجاري رقم)57121.
181 P

ائتمانية ماجستيك كونساي ش.ح.م.م

STE NEOVIABAT
SARL

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة

بمقت�صى أنظمة الشركة املوقعة)
تم) (2222 ماي) (18 بتاريخ) تمارة  في 
مسؤولية) حات  الشركة  تأسيس 
والتي) وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي):
 NEOVIABAT شركة) (: التسمية)

ش.ح.م.م.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

داخل املغرب أو خارجه هو):
أشغال مختلفة.

نقل البضائع واألشخاص.

املالية) العمليات  جميع  وعموما 
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول)
مباشر) بشكل  املرتبطة  بالعقار   او 
االجتماعي) بالهدف  مباشر  غير  أو 

لتطوير الشركة.
زنقة) (54 (: االجتماعي) املقر 
تانسيفت شقة رقم)1)أكدال الرباط.

املدة):)99)سنة.
مبلغ) في  تبث  (: الشركة) رأسمال 
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالتالي):
حصة) (522 (: الصنهاجي) محمد 

اجتماعية.
حصة) (522 (: ازكي) سعيد 

اجتماعية.
1222)حصة) (: مجموع الحصص)

اجتماعية.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
ازكي) سعيد  والسيد  الصنهاجي 
غير) ملدة  وحلك  للشركة  مسيرين 

محدودة.
التوقيع االجتماعي):)قبلت الشركة)
توقيع املسير السيد محمد الصنهاجي)
أو السيد سعيد ازكي ل ميع العقود)

التي تتعلق بها.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
الس ل) رقم  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

التجاري):)161423.
للنشر والبيان
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ائتمانية ماجستيك كونساي ش.ح.م.م

 STE MULTIMARQUES
EXPERTISE SANTE

SARL AU
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة
بمقت�صى أنظمة الشركة املوقعة)
تم) (2222 مارس) (29 في تمارة بتاريخ)
مسؤولية) حات  الشركة  تأسيس 
والتي) وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي):

التسمية):)
 MULTIMARQUES شركة)

EXPERTISE SANTE)ش.ح.م.م.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

داخل املغرب أو خارجه هو):
بيع وشراء)وتوزيع األجهزة الطبية.
املعدات) وإصالح  وبيع  تصنيع 

الطبية.
املقر االجتماعي):)حي العلويين زنقة)

الكويت محل رقم)122)تمارة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تس يل)

الشركة في الس ل التجاري.
مبلغ) في  تبث  (: الشركة) رأسمال 
 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222
122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالتالي):
حصة) (1222 (: برادة) سعد 

اجتماعية.
برادة) سعد  تعيين  تم  (: التسيير)
مسير وحيد للشركة وحلك ملدة غير)

محدودة.
التوقيع االجتماعي):)قبلت الشركة)
برادة) سعد  السيد  املسير  توقيع 

ل ميع العقود التي تتعلق بها.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم الس ل) (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

التجاري):)136665.
للنشر والبيان

183 P

ائتمانية ماجستيك كونساي ش.ح.م.م

SOCIETE COGIMAROC
SARL

تفويت الحصص االجتماعية
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
 21 االستثنائي املوقع في تمارة بتاريخ)
لشركة حات مسؤولية) (2222 أبريل)
محدودة)»COGIMAROC«)ش.ح.م.م)

قرر الشركاء)ما يلي):
القاسم ل) ابو  بيع السيدة زهور 
عبد) للسيد  اجتماعية  حصة  (492
درهم) (49.222 بثمن) كامل  الواحد 
ل) القاسم  ابو  زهور  السيدة  وبيع 
حصة اجتماعية للسيد يونس) (512

البقال بثمن)51.222)درهم.

البند) تغيير  تم  البيع  هذا  نتيجة 
رقم)7)كما يلي):

 492 (: الواحد كامل) السيد عبد 

حصة اجتماعية.

السيد يونس البقال):)512)حصة)

اجتماعية.

1222)حصة) (: مجموع الحصص)

اجتماعية.

القاسم) ابو  زهور  السيدة  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

هي) القاسم  ابو  زهور  السيدة 

املسيرة الوحيدة للشركة التي يمكنها)

املتعلقة) العقود  جميع  إمضاء)

بالشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2222 يوليو) (5 بتاريخ)

.126177
للنشر والبيان
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ائتمانية ماجستيك كونساي ش.ح.م.م

 SOCIETE COMPAGNIE

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES ET DES

SERVICES
SARL

تفويت الحصص االجتماعية
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

بتاريخ) تمارة  في  املوقع  االستثنائي 

حات) لشركة  (2222 أبريل) (21

 SOCIETE« محدودة) مسؤولية 

 COMPAGNIE DE TRANSPORT

 DE MARCHANDISES ET DES

الشركاء) قرر  ش.ح.م.م  (»SERVICES

ما يلي):

الزهراء) فاطمة  السيدة  بيع 

اجتماعية) حصة  (492 ل) القر�صي 

بثمن) كامل  الواحد  عبد  للسيد 
زهور) السيدة  وبيع  درهم  (49.222

512)حصة اجتماعية) ابو القاسم ل)

 51.222 بثمن) البقال  للسيد يونس 

درهم.
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البند) تغيير  تم  البيع  هذا  نتيجة 
رقم)7)كما يلي):

 492 (: الواحد كامل) السيد عبد 

حصة اجتماعية.

السيد يونس البقال):)512)حصة)
اجتماعية.

1222)حصة) (: مجموع الحصص)
اجتماعية.

استقالة السيدة زهور ابو القاسم)
السيد) وتعيين  كمسيرة  مهامها  من 
للشركة) وحيد  مسير  البقال  يونس 

ملدة غير محدودة.
املسير) هو  البقال  يونس  السيد 
إمضاء) يمكنه  التي  للشركة  الوحيد 

جميع العقود املتعلقة بالشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتمارة) التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (28 بتاريخ)

.8421
للنشر والبيان

185 P

 HAPINESS TIME
السيدة ملساق فوزية

الس ل التجاري رقم : 62148 
أكادير

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بعقد) املتعلق  (،2222 13)ماي)
التسيير الحل للمقهى وقاعة الشاي)
(،»HAPINESS TIME« املسماة)
يوافق ويرخص للسيدة ملساق فوزية)
للمقهى) الحر  التسيير  عقد  بامضاء)
السالفة الذكر لفائدة السيد أبو اللة)
دوار) بأمسكروض،) القاطن  جامع،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بوزكار،)
والذي يقبل) (،JK4242 الوطنية رقم)
الشاي) وقاعة  للمقهى  الحر  التسيير 
(،»HAPINESS TIME« املسماة)
املس لة بالس ل التجاري تحت رقم)
بأكادير،) التجارية  باملحكمة  (62148

شهر(،) (12( وحلك ملدة سنة واحدة)

 2222 يوليو) فاتح  تاريخ  من  تبتدئ 

وتنتهي في)32)يونيو)2223.

عند) تلقائيا  العقد  هذا  ويجدد 

نهايته.
للخالصة والبيان

186 P

LES MALINES
الس ل التجاري رقم : 51779 

أكادير

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (،2222 ماي) (18

حات) محدودة،) مسؤولية  حات 

املواصفات التالية):

(»LES MALINES« (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى تحقيق األهداف التالية):

الزخرفة) مواد  جميع  تصنيع 

قماش) أو  مالبس  أو  إكسسوار  أو 

والترخيص لها)؛

املنقولة) واألشياء) األثاث  صنع 

وكذا) واإلشهار  الدعاية  ومواد 

التعليمية)؛

تصميم وإنتاج جميع))مواد وأثاث)

التهيئة للمحترفين)؛

القيام بجميع املعامالت التجارية)

واملالية والصناعية واملالية والعقارات)

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)

أو) أو غير مباشر وأي غرض مشابه 

حي صلة بهدف الشركة)؛

املقاوالت) جميع  في  املشاركة 

والشركات حات نفس الهدف أو التي)

قد تساعد على تنمينة))الشركة.
رياض) أكادير،) (: االجتماعي) املقر 

الكولف،)طريق الفرنسيين،)أغروض)

بنسركاو.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تس يلها في الس ل التجاري ما عدا)

الحل املسبق او التمديد.

يتكون من) (: الراسمال االجتماعي)

52.222)درهم،)مقسم الى)522)سهم)

من فئة)122)درهم للسهم الواحد.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

(
ً
SADOUN,(Marie-Hélène،)مسيرة

ملدة غير) تأسيسية للشركة،) (
ً
وحيدة

محدودة.

الشركة) تسيير  سيتم  وبالتالي،)

السالف) للمسيرة  الوحيد  باإلمضاء)

الذكر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2222 يونيو) (22 بتاريخ) بأكادير،)

تحت)112331.
للخــــالصة والبيـــــان

187 P

  THE VERT شــــركـــة
الـس ـل الـتـجـاري رقم : 34325 - 

أكـــاديــــــر
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ال معية) قررت  (،2222 ماي) (31
ال مع) بمثابة  املنعقدة  العامة 
املسماة) للشركة  اإلستثنائي  العام 
برأسمال) ش.م.م.،) (،»THE VERT  »
مقرها) الكائن  درهم،) (8.222.222
الشيخ) شارع  (،132 رقم) بأكادير،)

السعدي،)تمديد)X،)ما يلي):
الترخيص واملصادقة على تفويت)
الغير) لفائدة  اإلجتماعية  الحصص 
ابراهيم) افقيرن  السيد  طرف  من 
كما تم قبول صراحة كل من السيد)
افقيرن أنس والسيد افقيرن الياس)

كشريكين جديدين في الشركة):
اإلجتماعية) الحصص  تفويت 

وقبول شريكين جديدين):)
فوت السيد افقيرن ابراهيم جميع)
الحصص اإلجتماعية أي ما مجموعه)
4822)حصة إجتماعية التي يمتلكها)
السيد) من  كل  لفائدة  الشركة  في 
افقيرن أنس والسيد افقيرن الياس،)
)حصة إجتماعية لكل) (2422 بنسبة)

واحد منهما.
وبعد تحقق ال معية العامة من)
الحصص) لتفويت  النهائي  اإلنجاز 
أعاله،) الذكر  السالفة  اإلجتماعية 
تم تغيير الفصلين)6)و)7)من القانون)

األسا�صي للشركة.
تم تعديل) وبمقت�صى عقد عرفي،)

القانون األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2222 يوينو) (22 بتاريخ) بأكادير،)

تحت رقم)112332.  
للخــــالصة والبيـــــان

188 P

 SOCIETE ESPACE

ARTISANAT
SARL AU

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

22)ماي)2222)قررت ال معية العامة)

رفع رأس املال للشركة من)122.222 

مكون) درهم  (2.522.222 إلى) درهم 

 1.222 فئة) من  حصة  (2522 من)

درهم وحلك بإدماج الحساب ال اري)

للشريك الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)يونيو)

2222)تحت رقم)91828.

189 P

SOCIETE PRO FEED
SARL

تغيير البنود 13 - 15 - 16
1)-)تغيير البند)13):

قررت ال معية العامة تغيير البند)

من القانون األسا�صي بخصوص) (13

محمد«) »عزري  السادة) توقيع 

و)»البكوري عماد«)بتوقيع منفرد لكل)

واحد منهما.

2)-)تغيير البند)15):

تغيير) العامة  ال معية  قررت 

البند)15)من القانون األسا�صي وحلك)

محمد«) »عزري  السيد) بتفويض 

و)»البكوري عماد«)من أجل التوقيع)

املنفرد لكل واحد منهما.

3)-)تغيير البند)16):

تغيير) العامة  ال معية  قررت 

األسا�صي) القانون  من  (16 البند)

وحلك بتوقيع منفرد لكل من السادة)

»البكوري عماد«) و) »عزري محمد«)

ملا تخص جميع األبناك ولهما أوسع)

الصالحيات.

»عزري) إن السادة) (: التسيير) (- (4

هما) عماد«) »البكوري  و) محمد«)

التسيير) بأعمال  يقومان  اللذان 

بتوقيع منفرد لكل واحد منهما ولهما)

أوسع الصالحيات.
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تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (5

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

 2222 يونيو) (14 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)91694.

190 P

 SOCIETE IMPRIMERIE

PAPETERIE TEMARA
رأسمالها  222.222 درهم

تعيين مسير جديد للشركة
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)ديسمبر)2221)تم تعيين)

محمد) السيد  للشركة  جديد  مسير 

السايغ الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

للشركة) وحيد  كمسير  (AD113699

عز) املسير  استقالة  لقبول  تبعا 

العرب السايغ.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (14 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)122927.

191 P

 SOCIETE ERRAGGADI

 ET FAKIR DES GAZ

 INDUSTRIELS ET

MEDICALES
S.E.F.G.I.M

SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) العرفي  عقد  بمقت�صى 

قد) (2222 ماي) (32 بتاريخ) تمارة  في 

املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة):

معدات) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

التركيب) (- والطبي) الصناعي  الغاز 

والصيانة)-)االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة):

 222 (: الرڭادي) سلمى  السيدة 

حصة.

 422 (: فقير) الدريسية  السيدة 

حصة.

 222 (: الرڭادي) محمد  السيد 

حصة.

 222 (: الرڭادي) أميرة  السيدة 

حصة.
ضياء) إقامة  أوسلو  زنقة  (: املقر)

رقم)32)املحيط الرباط.

املسيرة):)السيدة سلمى الرڭادي.
(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.161379

192 P

TRANSGLASS
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

س ل تجاري رقم 124659

الزيادة في الرأسمال
بمقت�صى عقد عرفي حرر بتمارة)

قرر ال مع العام) (2222 يونيو) (8 في)

(»TRANSGLASS«(االستثنائي لشركة

درهم،) (122.222 رأسمالها) ش.م.م 

مقرها الرئي�صي في طريق عين غبولة)

عتيق) عين  ركابيين  دوار  (RP 4215

تمارة ما يلي):
في) درهم  (222.222 في) زيادة 
 322.222 ليصبح) الشركة  رأسمال 

مع) درهم  (122.222 ( عوض) درهم 

الحساب ال اري.

وبالتالي أصبح مجموع الحصص)

حصة) (3222 ال ديدة) االجتماعية 

موزعة كالتالي):

حصة) (752 السيد بدر السماللي)

اجتماعية.

 752 السماللي) هشام  السيد 

حصة اجتماعية.

 752 السماللي) يونس  السيد 

حصة اجتماعية.

752)حصة) السيد منير السماللي)

اجتماعية.

قد تم اإليداع القانوني بالس ل)

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

.8472

193 P

ORSEA FISH
SARL  AU

رأسمالها 122.222 درهم
وعنوان مقرها االجتماعي : شارع 
أحمد الرفاعي زاوية شارع الساركا 

الشقة 21 الداخلة
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

13665
تعديالت قانونية

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القرارات) تم اتخاح  (2219 أبريل) (23

التالية):
اجتماعية) حصة  (522 تفويت) (-
االمين) محمد  السيد  طرف  من 
شركة))) لفائدة  هللا  حرمة 
 M U L T I I N V E S T H O L D I N G
السيد) شخص  في  ممثلة  ()SARL
شركة) وقبول  الزبيدي  محمد 
 M U LT I I N V E S T H O L D I N G (

SARL()كشريك جديد.
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
حات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
السيد) الحالي  املسير  استقالة  ( (-
محمد االمين حرمة هللا من التسيير.

-)تعيين السيد موالي عبد العزيز)
ملكي كمسير مع تحديد اإلمضاء.

البندين) تعديل  تم  لذلك  وتبعا 
النظام) تحيين  تم  وبالتالي  و15) (6

األسا�صي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالداخلة  االبتدائية 
رقم) تحت  (30/06/2022

.1143/2022
194 P

STE OJY SAHARA TRAVAUX
تعديالت قانونية

 STE OJY SAHARA (: التسمية)
.TRAVAUX

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وحات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الوحدة،) مدينة  (: الرئي�صي) املقر 

رقم)416،)بلوك)G،)العيون.

ال مع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

(،2222 يونيو) (13 الغير عادي بتاريخ)

قرر املشاركون ما يلي):

التشطيب النهائي للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (6 بالعيون بتاريخ)

رقم)2096/2022.

195 P

 ARNICA D’HYGIENE

PUBLIQUE
تأسيس

فاتح) بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو)2222)تم وضع قوانين الشركة)

حات املميزات التالية):

 ARNICA D’HYGIENE(:(التسمية

.PUBLIQUE

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وحات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):

النظافة) ومواد  منتجات  توزيع 

اإلبادة) وامل تمعات،) للمهنيين 

والتطهير في مكافحة الحشرات.

املقر الرئي�صي):)عمارة جمال رقم)1 

املر�صى،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

السيدة) ملك  في  للواحدة  (122 فئة)

مريم بريكي.

تسيير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

مريم بريكي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

رقم) تجاري  س ل  (2074/2022

.42349

196 P
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STE DAKHLA TROPHY
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إنشاء)شركة حات) (23/05/2022

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)

((»DAKHLA TROPHY«(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب:

األنشطة الترفيهية.

 428 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

 2 الشقة) الوالء) عمارة سمية شارع 

الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)درهم للواحدة.

-)السيد االمين) (: توزيع رأس املال)

ديوري):)522)حصة.

السيدة ساميةبونجا):)522)حصة.

تم تعيين السيد االمين) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  ديوري 

محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 1146/2022 تحت) (30/06/2022

وبالس ل التجاري تحت رقم)22223.

197 P

STE FRUITS IBRAHIM
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إنشاء)شركة حات) (15/06/2022

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

.(»FRUITS IBRAHIM«(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

-)استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق)

والخضروات) الفواكه  وبيع  وشراء)

املنتجات) وجميع  العامة  واألغذية 

الغذائية.

 428 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

 2 الشقة) الوالء) عمارة سمية شارع 

الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)درهم للواحدة.

عز) السيد  (- (: املال) رأس  توزيع 

الدين افراح)1222)حصة.

عز) السيد  تعيين  تم  التسيير 

الدين افراح كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 1145/2022 تحت) ( (30/06/2022

وبالس ل التجاري تحت رقم)22221.

198 P

STE DAHAMCO
SAS AU 

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) إنشاء) تم  (14/06/2022

وحيد) بشريك  مبسطة  مساهمة 

بالخصائص التالية):)

 .DAHAMCO(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب:

االستثمار في األنشطة املرتبطة) (-

بحماية البيئة.)

 428 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

 2 الشقة) الوالء) عمارة سمية شارع 

الداخلة.)

)سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)82.222 

درهم مقسم إلى))822)حصة من فئة)

122)درهم للواحدة.

شركة) (- (: املال) رأس  توزيع 
 822  SAHAMCO LIMITED SARL

حصة.
كرئيس) تعيين  تم  التسيير 
 SAHAMCO( شركة) للشركة،)
LIMITED SARL(،)ممثلة في شخص)
  TOM JOSEPH J  HANSON(السيد

بصفته مديرا.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
 1147/2022 تحت) (30/06/2022
وبالس ل التجاري تحت رقم)22225.
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 JUST FOR LOGISTICS
تـأسـيس شـركة حات املسؤولية 

املحدودة 
وضـع) تـم  (24/06/2022 بتـاريخ)
قـانـون منظـم لشـركة حات املسؤولية)

املحدودة و حات املمـيزات التـالية):)
 JUST FOR (: التسمـية)
املسؤولية) حات  (LOGISTICS

املحدودة).
لحساب) البضائع  نقل  (: الهـدف)
أشغال) الشاحنات،) كراء) الغير،)

عامة.
مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)
إلى)) مقسمة  درهم  (1222.222
12222)حصة من فئة)122.22)درهم)

للواحدة موزعة كاألتي):
السيد امرار عماد):)3422)حصة.

 6622 (: امبارك) الطالبي  السيد 
حصة.

362)بلوك) :)رقم) املـقر االجـتماعـي)
ب حي الوحدة العيون.

اإلدارة):)تم تعيين السيدين امرار)
كمسيرين) امبارك  الطالبي  و  عماد 
اإلمضاء) اعتماد  تم  كما  للشركة 

املشترك لهما.
بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 
االبتـدائية) باملحكمة  الضـبط 
تحـت) بالـعيـون بـتاريخ)29/06/2022)

رقـم)42281.   
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 SOCIETE LUXE LAMES
IMPORT EXPORT

S.A.R.L A.U
تغيير بشركـــــة

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
الشركة) إخضاع  تم  (01/07/2022

للتغييرات التالية):
للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 
شارع عمر) (16 القديم) العنوان  من 
العنوان) إلى  العيون.) (1 ط) املختار.)
 12 السطر) الوحدة  تجزئة  ال ديد 

رقم)2229)العيون.)
يبقى السيد الرا�صي زريوح مسيرا)

للشركة
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ بالعيون   االبتدائية 

 07/6/)2222)تحت رقم)2079/22
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CHICA COS
SARL AU
RC 37037

تغييرات قانونية
تغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة باملميزات التالية):
تغيير مقر الشركة إلى حي الوكالة)

بلوك ج رقم)369)العيون.
إضافة أنشطة للشركة):)بيع مواد)
التجميل،)الحالقة وتصفيف الشعر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يونيو) (29 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2222)تحت رقم)2022/1967.
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 STE NOUVELLES
DESTINATIONS TRAVEL

SARL
شارع محمد الخامس عمارة املدينة 

الطابق 1 رقم 5 فاس
تفويت حصص

بمقت�صى ال مع العام املنعقد في)
32)ماي)2222)تقرر مايلي):

%6)حصة اجتماعية من) تفويت)
لفائدة) ليلى  املاعزي  السيدة  طرف 

السيد السمالني السو�صي محمد.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بفاس  التجارية   باملحكمة 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (29

.3470/022
بمثابة مقتطف وبيان
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LBE SERVICES

SARL

املس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس) تم  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

شركة حات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):

.LBE SERVICES(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

معلوماتية) وأدوات  املكتب  أدوات 

والنظافة وغيرها.

رأسمال الشركة):)12.222)درهم،)

مقسمة إلى)122)حصة من فئة)122 

درهم للحصة الواحدة.

حو) لخبيري  ال بار  عبد  (: السيد)

ال نسية املغربية)32)حصة.

احمد باكو حو ال نسية) (: السيد)

املغربية)32)حصة.

السيد):)علي الخنشار حو ال نسية)

املغربية)42)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

شارع) (422 (: االجتماعي) املقر 

الحسن الثاني إقامة بدر الشقة رقم)

5)الرباط.

املسيرة):)كوثر شهير.

تحت) التجاري  بالس ل  التقييد 

 2222 يوليو) (6 بتاريخ) (5869 رقم)

باملحكمة التجارية بالرباط.

الس ل التجاري رقم):)161491.
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CABINET OFISCONSEIL

    IMM  EL KEBIBAT  2 EME ETAGE ANGLE 

RUE EL HIND ET AVENUE EL KEBIBAT 

BUREAU(N°9(RABAT

Travaux de comptabilité

    Fiscalité juridique 

     Création d’entreprise

Conseil en gestion

INTER EVENTS
S.A.R.L

تغييرات مختلفة
ال معية) مداوالت  إثر  على 
بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية  العامة 
شركة مساهمو  قرار  (06/04/2022
التي) (،INTER EVENTS S.A.R.L
يوجد مقرها االجتماعي)8)شارع قصر)
الرباط) حسان  (4 الطابق) السوق 

التغييرات التالية):
بيع الحصص االجتماعية):)السيد)
احمد لحلو بيع)522حصة إلى السيد)

محمد نزهاني
اديب) جاي  يوسف  السيد 
محمد) السيد  إلى  بيع522حصة 

نزهاني
الشركة:استقالة) مسيران  تغيير 
والسيديوسف) لحلو  السيداحمد 
السيدمحمد) تعيين  و  اديب  جاي 

نزهاني
 SARL(تغيير الصفة القانونية):من

.SARL AU(إلى
تغيير القوانين األساسية للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية 

05/07/2022)تحت رقم)126172.
205 P

CABINET OFISCONSEIL
    IMM  EL KEBIBAT  2 EME ETAGE ANGLE 

RUE EL HIND ET AVENUE EL KEBIBAT 
BUREAU(N°9(RABAT

Travaux de comptabilité
    Fiscalité juridique 

     Création d’entreprise
Conseil en gestion

 ANDORRA 2010
تأسيس شركة

بالرباط)) عرفي  عقد  بمقت�صى 
املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 
)والتي تحمل) املحدودة بشريك واحد)

الخصائص التالية)):

 ANDORRA 2212(:(التسمية

.SARL  AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)تاجر

مقاول بناء)و أشغال مختلفة

منظم حفالت
رأسمال الشركـة):)122.222)درهم)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة)

موزعة على الشكل التالي):)

 1222 لطيفة سرحان) السيدة  (-

حصة،)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
طابق) (25 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 
زنقة ضاية عوا أكدال) (11 عمارة) (2

الرباط.

املسيرة):)السيدة لطيفة سرحان

الس ل التجاري):)161419.
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Soforec Fiduciaire expertise Comptabilité 

Audit(Etudes(-(Assistance(&(Conseil

 STE WHITE SPOT

DISTRIBUTION
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

واحد
رأسمالها 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة الرياض 

السالم GH1 عمارة 7 محل رقم 5 

بوزنيقة

الزيادة في رأسمال الشركة
على إثر ال مع العام الغير عادي)
2222،)قرر) 16)يونيو) املنعقد بتاريخ)

 WHITE لشركة) الوحيد  الشريك 

شركة) (SPOT DISTIBUTION

محدودة املسؤولية من شريك واحد)
مقرها) درهم  (12.222 رأسمالها)

السالم) الرياض  تجزئة  (: االجتماعي)

بوزنيقة) (5 محل رقم) (7 عمارة) (GH1

مايلي):

االجتماعي) املال  رأس  في  الزيادة 

لحمله) وحلك  درهم  (92.222 بقيمة)

من)12.222)درهم إلى)122.222)درهم)

مقابل إصدار)922)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة الواحدة،)تحرر بكاملها)

لصالح):

السيد لشهب نسيم):)922)حصة.

من) (7 و) (6 البند) تعديل كل من 

القانون األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ سليمان  بابن   االبتدائية 

5)يوليو)2222)تحت رقم)373.
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Soforec Fiduciaire expertise Comptabilité 

Audit(Etudes(-(Assistance(&(Conseil

 STE  BETON

 PRECONTRAINT DU

MAROC INDUSTRIE

B.P.M.I
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 22.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : دوار أوالد عثمان 

الصخيرات تمارة

على إثر ال مع العام الغير عادي)

(،2222 ماي) (26 بتاريخ) املنعقد 

للشركاء) العامة  ال معية  قررت 

 BETON PRECONTRAINT شركة)

(،DU MAROC INDUSTRIE

رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

22.222.222)درهم مقرها االجتماعي)

:)دوار أوالد عثمان الصخيرات،)تمارة)

مايلي):

وفاة) إثر  جدد  شركاء) إدماج 

املرحوم الرزوقية نوردين.

الشركة) رأسمال  تقسيم  إعادة 

بين الورثة.

االحتفاظ باملسير السيد الرزوقية)

الحامل) مغربية،) جنسيته  مروان،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BJ321156)ملدة غير محددة.
من القانون) (7 و) (6 تعديل البند)

األسا�صي.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)125916.
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Soforec Fiduciaire expertise Comptabilité 

Audit(Etudes(-(Assistance(&(Conseil

MODERNE L.O PHARMA
شركة محدودة املسؤولية 

من شريك وحيد
رأسمالها 1.667.522 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 132، شارع 

O حي الفالح، الدار البيضاء

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي س ل بالدار)
2222،)حرر) 12)ماي) البيضاء)بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

تحمل) وحيد  شريك  من  املسؤولية 

املواصفات التالية):

 MODERNE L.O (: التسمية)

.PHARMA

الهدف):)هدف الشركة):

املعدات) ل ميع  البيع  الشراء)

الصيدالنية) وشبه  الصيدالنية 

واللوازم الطبية واملنتجات البيطرية)

ومستحضرات التجميل وأي منتجات)

أخرى توزعها الصيدليات.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املالية عقارية) الصناعية،) التجارية،)

مباشر) ارتباط  لها  عقارية  غير   أو 

السالفة) باألهداف  مباشر  غير  أو 

الذكر أو قادرة أن تسير نمو الشركة.

 O شارع) (،132 (: املقر االجتماعي)

حي الفالح الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
:)حدد رأس) رأس املال االجتماعي)

درهم) (1.667.522 مبلغ) في  املال 

بقيمة) حصة  (16.675 على) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة لصالح) (122

الشريك الوحيد.

 16.675 (: السيد واعش عبد هللا)

حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

املسير.

املزداد) هللا  عبد  واعش  السيد 

الحامل) (،1956 أكتوبر) (18 بتاريخ)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الهرهورة) بشاطئ  القاطن  (،G9882
زنقة املهدية رقم)64)الهرهورة تمارة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

إلنشاء) (5% تقتطع) (: األرباح)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الشريك) قرار  حسب  الفائض 

الوحيد.

تم تسديد الحصص) (: الحصص)

عينيا بمبلغ)1.667.522)درهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

وتم) (2222 يونيو) (32 بتاريخ) البيضاء)
التجاري) بالس ل  الشركة  تس يل 

تحت رقم)548429.
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Soforec Fiduciaire expertise Comptabilité 

Audit(Etudes(-(Assistance(&(Conseil

STE ASSAFAE INVESTMENT
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

وحيد
رأسمالها 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 25، شارع موالي 

عبد العزيز شقة رقم 4 القنيطرة

الزيادة في رأسمال الشركة
على إثر ال مع العام الغير عادي)
2222،)قرر) 29)يونيو) املنعقد بتاريخ)

 ASSAFAE لشركة) الوحيد  الشريك 

محدودة) شركة  (INVESTMENT

املسؤولية من شريك واحد رأسمالها)

(: االجتماعي) مقرها  درهم  (122.222

شقة) العزيز  عبد  موالي  شارع  (،25
رقم)4)القنيطرة مايلي):

االجتماعي) املال  رأس  في  الزيادة 

وحلك) درهم  (12.922.222 بقيمة)

إلى) درهم  (122.222 من) لحمله 

إصدار) مقابل  درهم،) (11.222.222

درهم) (122 بقيمة) حصة  (129.222

بكاملها) تحرر  الواحدة،) للحصة 

لصالح):)

(: يوسف) الداودي  السيد 
129.222)حصة.

القانون) من  (6 البند) تعديل 
األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (4 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2222)تحت رقم)91916.
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ISRAA WOOD
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 122.222 درهم
املقر االجتماعي : دوار أوالد عقبة 

عين عتيق تمارة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس) بتمارة،) (2222 يونيو) (17
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
 ISRAA (: اسم) تحمل  واحد  بشريك 
على) تتوفر  ش.ح.م.م.) (WOOD

املميزات التالية):
دوار أوالد عقبة) (: املقر االجتماعي)

عين عتيق تمارة.
نجارة) (: االجتماعي) الهدف 

األليمينيوم والخشب.
أشغال مختلفة.

عموما كل العمليات التجارية أو)
االجتماعي) بالهدف  املرتبطة  املالية 

للشركة.
مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (122.222 (: املال) رأس 
مقسم إلى)1222)حصة من فئة)122 

درهم كما يلي):
 1222 (: تغيدة) لحسن  (: السيد)

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد لحسن)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  تغيدة 

محدودة.
الشركة) صالحية  يخص  ما  كل 

يكون بتوقيع):)السيد لحسن تغيدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة تحت رقم الس ل)

التجاري):)136725.
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UPDATE GLOBAL CENTER-

PRIVE
شركة حات مسؤولية محدودة

تأسيس
 22 يوم) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

مارس)2222)تم وضع قوانين الشركة)

وحات) املحدودة  املسؤولية  حات 

املميزات التالية):

التحديث) شركة  (: التسمية)

العالمي))ش.م.م.(

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 122 إلى) مقسمة  درهم  (12.222

للحصة) درهم  (122 بقيمة) حصة 

مقسمة كالتالي):

درهم) (122 بقيمة) حصة  (42

ال ليل) عبد  السيد  بحوزة  للحصة 

بوشي�صي.

درهم) (122 بقيمة) حصة  (42

جمال) السيد  بحوزة  للحصة 

اإلدري�صي.

درهم) (122 بقيمة) حصة  (42

للحصة بحوزة عبد الغفور شرافي.

 1 48)شقة) :)العمارة) مقر الشركة)

شارع فال ولد عمير أكدال الرباط.

هدف) حدد  (: الشركة) هدف 

والدعم) اللغات  مركز  في  الشركة 

الدرا�صي والدورات التكوينية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها بالس ل التجاري.

التسيير):)تم تعيين كل من السيد)

عبد ال ليل بوشي�صي والسيد جمال)

اإلدري�صي والسيد عبد الغفور شرافي)

مسيرين ملدة غير محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

الرقم) تحت  (2222 ماي) (18 بتاريخ)

.124747
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.162311
عن موجز وبيان

اإلدارة املسيرة

212 P
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CONSTRUCTION AMZIL

ش.م.م.

 بشريك واحد

تأسيس
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�صى 

2222،)تم تأسيس) 22)يونيو) وبتاريخ)

حات) لشركة  األسا�صي  القانون 

واحد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي لها املميزات التالية):

 CONSTRUCTION (: التسمية)

AMZIL)ش.م.م.

املوضوع):)الشركة حات هدف):

البناء)واألشغال املختلفة.

نقل البضائع لحساب الغير.

استيراد آليات البناء.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

واملالية) والصناعية  التجارية 

ارتباط) لها  التي  والعقارية  واملنقولة 

مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف)

شأنها) من  والتي  أعاله،) املذكورة 

املساهمة في إنماء)الشركة.

مقرها االجتماعي):)حي إغماريا بني)

أنصار الناضور.

املدة):)99)سنة.

درهم) (1.322.222 (: الرأسمال)

مقسم إلى)13222)حصة بقيمة)122 

درهم للواحدة،)حسب مايلي):

 13222 (: أمزيل الحسين) (: السيد)

حصة.

الحسين) امزيل  السيد  (: التسيير)

عين كمسير ملدة غير محدودة.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والباقي يوزع بين الشركاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالناضور بتاريخ)5)يوليو)2222)تحت)

رقم)2022/2183.
من أجل اإلشهار

املسير
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 STE MAGHREB BUSINESS
AND TRADE

SARL AU
اجتماع) (2222 ماي) (24 تم بتاريخ)
عام استثنائي حدد بموجبه النقاط)

اآلتية):
انتونيو) بيترو  السيد  قام  (: أوال)
حصة للسيد) (1222 ببيع) اندروناكو 
كريم نصار رحامية بقيمة)122)درهم)

للحصة.
الحصص) ترتيب  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي):
حصة للسيد كريم نصار) (1222

رحامية.
انتونيو) بيترو  استقالة  (: ثانيا)
كمسير) منصبه  من  اندروناكو 

للشركة.
قبل ال مع العام استقالته.

الشركة) تسيير  في  تغيير  (: ثالثا)
السيد) طرف  من  الشركة  ستسير 

كريم نصار رحامية.
رحامية) نصار  كريم  السيد  يقبل 

تعيينه ال ديد.
الشركة) امضاء) تغيير  (: رابعا)
السيد كريم) ستلزم الشركة بإمضاء)

نصار رحامية.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 يوليو) (5 في مراكش) التجارية 

تحت رقم)137522.
214 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL

B.P. 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
Tel(:(0528819640
Fax(:(0528819641

STE BERBOUGROUP
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
MODIFICATION

بمقت�صى عقد عرفي لل مع العام)
الشركة) في  للمساهمين  عادي  الغير 
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   حات 

12)ماي)2216)قرر مايلي):
تغيير التسيير):)تعيين السيد بربو)

وليد مسير لشركة ملدة غير محدودة.

تكون اإلمضاءات) (: تغيير اإلمضاء)
بربو) للسيد  واالجتماعية  البنكية 

الحسين او السيد بربو أحمد.
تحيين القانون األسا�صي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو) فاتح  بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2222)تحت رقم)112714.
215 P

MANSOURI INVEST
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : إقامة كدية ملوك 
عمارة أ شقة 5 حي ابن رشد الوفاق 

تمارة
رأس مالها 122.222 درهم

ال مع) محضر  بمقت�صى 
بتاريخ املنعقد  عادي  الغير   العام 
صياغة) إعادة  (2222 مارس) (11
حات) للشركة  األسا�صي  القانون 
الشريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد حيث تقرر مايلي):
الس ل التجاري):)136715.

كدية) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
حي ابن رشد) (5 ملوك عمارة ا شقة)

الوفاق تمارة.
النشاط االجتماعي):)تاجر عقاقير)

بالتقسيط.
إدارة األعمال التجارية والصناعية)

والفالحية.
استيراد وتصدير.

املال) رأس  حدد  (: مال) الرأس 
درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
درهم للحصة في ملكية) (122 بقيمة)

السيدة جيهان املنصوري.
:)تسير الشركة من طرف)) التسيير)

السيدة جيهان املنصوري.
مدة الشركة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ فاتح)

يوليو)2222)تحت رقم):)8456.
216 P

COOPER MANAGEMENT

HAPPY FIRDAOUS شركة
ش.ح.م.م.

حات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : حي اإلداري سوق 

أربعاء الغرب

القرار) محضر  بمقت�صى 

 HAPPY لشركة) االستثنائي 

FIRDAOUS)ش.ح.م.م.)حات الشريك)

يوليو) (24 بتاريخ) املنعقد  الوحيد،)

2222،)تقرر مايلي):

 HAPPY تصفية مسبقة للشركة)

FIRDAOUS)ش.ح.م.م.)حات الشريك)

الوحيد.

السيد) الشركة  مسير  حمة  إبراء)

حمامي عادل.

تسمية مصفي للشركة في شخص)

السيد حمامي ابراهيم.

اإلداري،) حي  (: التصفية) عنوان 

سوق أربعاء)الغرب.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

 2222 يوليو) (4 بتاريخ) الغرب،) أربعاء)

تحت رقم)2022/350)بملف الس ل)

التجاري رقم)25461.

217 P

COOPER MANAGEMENT

SUPER MARCO شركة
ش.ح.م.م. حات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : رقم 963، حي هند، 

سوق أربعاء الغرب

ال مع) محضر  بمقت�صى 

 SUPER لشركة) االستثنائي  العام 

أربعاء) بسوق  املنعقد  (،MARCO

2222،)تقرر) 27)يونيو) الغرب بتاريخ)

مايلي):

إضافة نشاطين جديدين):

نقل البضائع لحساب الغير.

البناء)وأشغال مختلفة.

النظام) من  (2 الفصل) تعديل 

األسا�صي.

تحيين النظام األسا�صي للشركة.
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وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)

مع قوانين الشركة املحينة باملحكمة)

الغرب) أربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  (،2222 يوليو) (4 بتاريخ)
بملف الس ل التجاري) (2022/349

رقم)24617.
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COOPER MANAGEMENT

 BOULANGERIE شركة

PATISSERIE TAGMATE
املقر االجتماعي : طريق بلقصيري، 

اظهر لحرش وامل اور ملقهى النخيل، 

سوق أربعاء الغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

 BOULANGERIE PATISSERIE

(،2222 يونيو) (3 بتاريخ) (TAGMATE

تقرر تأسيس شركة حات املسؤولية)

املحدودة،)مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

حات املسؤولية املحدودة.

 BOULANGERIE (: التسمية)

.PATISSERIE TAGMATE

املوضوع الرئي�صي):)مخبزة.

املقر االجتماعي):)طريق بلقصيري،)

اظهر لحرش وامل اور ملقهى النخيل،)

سوق أربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

تبدأ السنة املالية) (: السنة املالية)

ديسمبر) (31 في فاتح يناير وتنتهي في)

من كل سنة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم،) (52.222 مبلغ) في  الشركة 

مقسمة إلى)522)حصة اجتماعية من)

فئة)122)درهم للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

لحرش،) اظهر  (: ابراهيم) الضب 

سوق أربعاء)الغرب):)252)حصة.

طريق) (: مصطفى) الضب 

بلقصيري،)سوق أربعاء)الغرب):)252 

حصة.

امل موع):)522)حصة.

ابراهيم،) الضب  السيد  (: اإلدارة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

G114728(رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2222 يوليو) (4 الغرب بتاريخ) أربعاء)

تحت رقم)2022/348.
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NABOO TRANS
RC 161193

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وشريك وحيد

شركة حات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد

بمقت�صى القانون األسا�صي املؤرخ)

تقرر تأسيس) (2222 ماي) (23 بتاريخ)

 NABOO TRANS(شركة تحمل اسم

وشريك) محدودة  مسؤولية  حات 

وحيد خاصياتها كالتالي):

.NABOO TRANS(:(التسمية

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه.

ل ميع) والشحن  البري  النقل 

الحموالت وخدمات النقل والتخزين)

والنقل الفرعية.

ومنظمة) وامليثاق  الشحن  وكالء)

النقل الوطنية والدولية.

خدمات النقل اإلضافية األخرى.

استئجار املركبات مع السائق أو)

بدونه.

والتخزين) السلع  ونقل  تنظيم 

واألنشطة) واللوجيستيات  والتوزيع 

في) الصلة  حات  واألنشطة  الفرعية 

املغرب وفي جميع البلدان بأي وسيلة)

كانت برا أو جوا أو بحرا.

جميه الخدمات املتصلة مباشرة)

النقل) بمجالي  مباشرة  غير  أو 

واللوجستيات.

في) الشركات  إلى  املشورة  إسداء)

مجاالت النقل واللوجستيات واملواد)

البشرية.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
(،15 رقم) (: التالي) العنوان  في  حدد 

الرباط،) (،4 شارع األبطال شقة رقم)

أكدال.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

12.222)درهم) الشركة حدد في مبلغ)

مائة) من  حصة  (1222 إلى) قسمت 

ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف السيد لحبيب بنطالب بما)

مقداره)12.222)درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد) لشركة  يسير  (: التسيير)

(،2 القاطن ب رقم) بنطالب  لحبيب 

زايو،) ستوت  أوالد  قدور  أوالد  دوار 

مزداد) ال نسية  مغربي  الناظور،)

بالناضور) (1984 يناير) (6 بتاريخ)

املغرب حامل للبطاقة الوطنية رقم)

.S543526

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 2222 يونيو) (23 بتاريخ) بالرباط 

بالس ل التحليلي تحت رقم)125752 

وبالس ل الزمني تحت رقم)5488.
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VIBENTEC
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع املقاومة 

الطابق 6 الدار البيضاء

الس ل التجاري : 449927 املدينة 

الدار البيضاء

لل معية) عرفي  محضر  على  بناء)

في املؤرخة  االستثنائية   العمومية 

 VIBENTEC لشركة) (2222 ماي) (6  

رأسمال) حات  ش.م.م.) (SARL

122.222)درهم قرر الشركاء)مايلي):

492)حصة من) املوافقة على بيع)

السيد) لصالح  دوك  السيد  طرف 

محسن بن شريفي.

422)حصة من) املوافقة على بيع)

لصالح) الشريفي  بن  السيد محسن 

السيد جالل العالم.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (5 البيضاء) بالدار  التجارية 

2222)تحت رقم)23162.
الستخراج وحكر املسير
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VIBENTEC

SARL

شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 197 شارع 

املقاومة الطابق 6 الدار البيضاء

الس ل التجاري : 449927 املدينة 

الدار البيضاء

لل معية) عرفي  محضر  على  بناء)

في املؤرخة  االستثنائية   العمومية 

 VIBENTEC لشركة) (2222 ماي) (6

رأسمال) حات  ش.م.م.) (SARL

122.222)درهم قرر الشركاء)مايلي):

مال) رأس  رفع  على  املصادقة 

 92.222 قدره) بمبلغ  الشركة 

إلى) درهم  (12.222 من) ليرتفع  درهم 

إنشاء) خالل  من  درهم  (122.222

922)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

الواحدة وحلك عن طريق املساهمة)

وسيتم) للشركاء) ال اري  بالحساب 

توزيع الحصص بين الشركاء)حسب)

حصصهم في رأس املال.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (5 البيضاء) بالدار  التجارية 

2222)تحت رقم)23161.
الستخراج وحكر املسير

222 P
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DIM CAPITAL
SARL

AU(CAPITAL(DE 5.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 Avenue(al

abtal(Appt(N° Agdal(Rabat

RC(N° 150547

رفع رأسمال الشركة
 DIM شركة) شركاء) اتخذ 

العام) ال مع  خالل  (CAPITAL SAR

 2222 يونيو) (12 بتاريخ) االستثنائي 

القرار التالي):

بمبلغ) الشركة  مال  رأس  رفع 

من) بذلك  ليصل  درهم  (5222.222

 12.222.222 إلى) درهم  (5222.222

وإصدار) إنشاء) طريق  عن  درهم 

 122 بقيمة) جديدة  حصة  (52.222

درهم لكل منها،)نصف املبلغ املدفوع)

املبلغ) وهو  درهم  (2.522.222 أي)

املودع في حساب بنكي مفتوح باسم)

الشركة.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)126188 

بتاريخ)5)يوليو)2222.
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YOUSSEF REST
SARL AU

س ل تجاري بأزرو رقم : 1195

شركة حات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 8 إقامة جبل 

هبري أ 1 افران

قفل التصفية
العام) ال مع  محضر  إثر  على 

يونيو) (22 املنعقد بتاريخ) االستثنائي،)

2222)بإفران،)تقرر مايلي):

للشركة) اإلدارية  التصفية  قفل 

وحذفها من الس ل التجاري.

تبرئة املصفي السيد لطفي كمال)

.C726523(:(رقم بطاقته

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأزرو) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (29 بتاريخ)

.156
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MAISON EL JAOUHARI
لشركة) عرفي  عقد  بمقت�صى 

س ل) (MAISON EL JAOUHARI

تقرر) (2221 يونيو) (26 في) بالرباط 

مايلي):

 HOME من) الشركة  اسم  تغيير 

 MAISON EL إلى) (EL JAOUHARI

.JAOUHARI

152)حصة من طرف السيد) بيع)
:)ال وهري عزيز إلى السيد ال وهري)

عبد الكريم.

من) التجاري  النشاط  تغيير 

أعمال النجارة الخشبية إلى الهندسة)

املعمارية الداخلية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)15)يوليو)2221)تحت)

رقم)116261.
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ماناجمنت كونسيلتين انداكونط

MHB RENOVATION شركة
ش.م.م.م.و.

املقر الرئي�صي عمارة 32 شقة رقم 

8 شارع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

بتاريخ الخاص  السند  إطار   في 

تأسيس شركة) تم  (2222 يونيو) (12

ش.م.م.م.و.) (MHB RENOVATION

تتمتع بالخصائص التالية):

 MHB RENOVATION(:(التسمية

ش.م.م.م.و.

رأس املال):)122.222)درهم.

وتوزيع) البناء) أعمال  (: املوضوع)

منتجات البناء.

إدريس) السيد  تعيين  (: اإلدارة)

محامدي مسير الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)126112 

بتاريخ فاتح يوليو)2222.
 225P مكرر

ماناجمنت كونسيلتين انداكونط

 SANADIL شركة
CONSTRUCTION

ش.م.م.م.و.
املقر الرئي�صي مكتب تحت أر�صي 

قطاع 4 بلوك C رقم 6 زنقة واسما 
حي الرياض الرباط

بتاريخ) الخاص  السند  إطار  في 
تأسيس شركة) تم  (2222 يونيو) (17
 SANADIL CONSTRUCTION
بالخصائص) تتمتع  ش.م.م.م.و.)

التالية):
التسمية):

 SANADIL CONSTRUCTION  
ش.م.م.م.و.

رأس املال):)122.222)درهم.
والتجزئة) املقاولة  (: املوضوع)

العقارية.
اإلدارة):)تعيين السيد محمد جريد)

مسير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)126113 

بتاريخ فاتح يوليو)2222.
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 GROUPE KIFWAT
ASSURTECH

شركة حات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 32222 يورو

 54 AVENUE(DE(LA(MOTTE
PICQUET 75015 PARIS

إنشاء فرع بالرباط
تحديد املقر االجتماعي

تسمية املسير
العام) ال مع  املحضر  حسب 
مارس) (2 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 GROUPE 2222،)قرر شركاء)شركة)
برأسمال) (KIFWAT ASSURTECH
يوجد مقرها ب) والتي  يورو  (32222
 54 AVENUE DE LA MOTTE (:

.PICQUET 75215 PARIS

قرروا مايلي):

إنشاء)فرع للشركة بالعنوان التالي)

:)68)إقامة الريف شارع فال ولد عمير)

الفرع) أكدال،) الرباط  (،1 شقة رقم)

سيحمل نفس االسم للشركة األم.

فاطمة) عباد  السيدة  تسمية 

الزهراء)كمسيرة للفرع وهذا ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (7 بتاريخ)

.5249

الس ل التجاري رقم):)162847.
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BIO CHARBON

S.A.R.L

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ مس ل)

في)23)ماس)2222)تم تأسيس شركة)

األوصاف) حات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

BIO CHARBON(:(التسمية

.S.A.R.L

الهدف):)تلبيد الفحم اإلصطناعي)

أو وقود الطوب.

الفتح) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

شق)9)طابق)2)توالل مكناس.

درهم) (122.222.22 (: املال) رأس 

 122.22 1222)سهم بقيمة) مجزأ إلى)

درهم للسهم الواحد):

السيد لبراهمي محمد)622)سهم.

السيد يعقوب أيمن)422)سهم.

التسيير):)

السيد لبراهمي محمد.

)والسيد))يعقوبي أيمن.

الس ل) على  الشركة  حصلت 

التجاري رقم)56527.
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 CAFE H.M07
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
 وحات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 122.222.22 
درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة الحرشية 
GH1، عمارة رقم 3 الطابق األر�صي 

محل رقم 3، صخيرات تمارة
 15 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
يونيو) (27 في) مس ل  (2222 يونيو)
تحمل) شركة  تأسيس  تم  (2222

الخصائص التالية):
 CAFE H.M27 SARL (: التسمية)
 BH COFEE التجارية) بالعالمة  (AU

.SHOP
حات) شركة  القانونية  الصفة 
شريك) وحات  محدودة  مسؤولية 

.SARL AU(وحيد
الهدف اإلجتماعي :

مقهى.
الوجبات الخفيفة والسريعة.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.
من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة ما عدا 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.
املقر اإلجتماعي : إقامة الحرشية)
الطابق األر�صي) (3 عمارة رقم) (،GH1

محل رقم)3،)صخيرات تمارة.
حمزة) بلعرجة  السيد  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.
توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)
تؤخذ)5)%)لتكوين اإلحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (6 بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 
2222)تحت عدد رقم)8494)الس ل)

التجاري رقم)136755.
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PRO-STATISTICS

SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

 وحات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 122.222.22 

درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 45 شارع 

فرنسا شقة رقم 8 أكدال الرباط

 23 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)

يونيو) (27 في) مس ل  (2222 يونيو)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  (2222

الخصائص التالية):

 PRO-STATISTICS (: التسمية)

.SARL AU

حات) شركة  القانونية  الصفة 

شريك) وحات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

إستشارات إدارية.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة.

من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة ما عدا 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبر.

شارع) (45 رقم)  : اإلجتماعي  املقر 

فرنسا شقة رقم)8)أكدال الرباط.

السيد بويو ريجي كلود) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)5)%)لتكوين اإلحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

 126167 رقم) عدد  تحت  (2222

للس ل التجاري رقم)161455.

231 P

ديوا ن األستاح محمد بلخيري)
موثق

42شارع الدرفوفي الطابق األول شقة رقم)6 
وجدة

هاتف):)2536682472

MALL OUJDA
تأسيس الشركة حات املسؤولية 
MALL OUJDA املحدودة املسماة

األستاح) تلقاه  عقد  بمقت�صى 
 2222 17يناير) بلخيري محمد بتاريخ)
للشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 
وفقا) املحدودة  املسؤولية  حات 

للمواصفات التالية):
املوضوع):

تسيير مركز تجاري.
كراء)لكل أنواعه.

املنقوالت) جميع  وشراء) بيع 
والعقارات.

صيانة وتنظيف املركز التجاري.
طريق) وجدة  (: اإلجتماعي) املقر 
املالزم بلحسين ملك مكتاب النجاح)

الطابق األول.
املدة):)99)سنة.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
 7.522.222.22 في) الشركة  رأسمال 
حصة) (75222 إلى) مجزئ  درهم 
لكل) درهم  (122.22 ب) ( إجتماعية)
مقابل) الشركاء) على  وزعت  حصة،)

اإلكتتاب العيني كالتالي):
 37522 جمال) وسطي  السيد 

حصة.
 37522 يوسف) وسطي  السيد 

حصة.
امل موع))العام):)75222)حصة.

التسيير):)تسير الشركة من طرف):
السيد وسطي جمال املزداد بتاريخ)
والقاطن) بوجدة  (1961 ماي) (28
كونستانتينو) زنقة  مليلية  بمدينة 
لبطاقة) الحامل  سانشيز  دومينغز 
 F242396 رقم) الوطنية  التعريف 

مغربي ال نسية.
املزداد) يوسف  وسطي  السيد 
بوجدة) (1962 سبتمبر) (22 بتاريخ)
والقاطن بمدينة وجدة شارع الشهداء)
)الحامل لبطاقة) (،12 زاوية افني رقم)
 F257268 رقم) الوطنية  التعريف 

مغربي ال نسية.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
بوجدة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 أبريل) فاتح  بتاريخ 

.455
للخالصة

)األستاح محمد بلخيري
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ديوا ن األستاح محمد بلخيري)
موثق

42شارع الدرفوفي الطابق األول شقة رقم)6 
وجدة

هاتف):)2536682472

SOMECONAV
 SARL

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
 2222 يناير) (31 بتاريخ) اإلستثنائي 
بمكتب األستاح) نسخة منه وضعت 
قرر) بوجدة،) موثق  محمد  بلخيري 
املسؤولية) حات  الشركة  شركاء)
 SOMECONAV املسماة) املحدودة 
درهم) (1.354.222.22 رأسمالها)
ال ماعة) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
القروية بأهل أنجاد طريق ال زائر)9 

كم.
إبراء)لفائدة املسيرين.
تعيين مسيرين جدد.

حميد) ملحاوي  السيد  تعيين 
كمدير للشركة.

تم اإليداع القانوني):)لدى مصلحة)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 14 بتاريخ) (24 عدد) تحت  ( بوجدة)

فبراير)2222.
للخالصة))والنشر

األستاح محمد بلخيري
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 OULAD HADJ SAID ET
COMPAGNIE

SARL AU
 AU(CAPITAL(DE : 1.350.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : RUE(OUED

 LAHJER(N°2 BIS(HAY(ALSAFAE
KARIA SALE

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
ثم) (2222 ماي) (6 بتاريخ) اإلستثنائي 

اإلتفاق عل ما يلي):
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السيد) طلب  على  املوافقة  تمت 
حصة) (272 ببيع) الحومة  حميد 
كوناين،) مصطفى  السيد  لفائدة 

بثمن)5222)درهم للسهم الواحد.
بعد املناقشة وافق ال مع العام)

على بيع األسهم.
للحصص) ال ديد  التقسيم 

يصبح على الشكل التالي):
 272 كوناين) مصطفى  السيد 

حصة من فئة)5222)درهم.
فئة) من  حصة  (272 (: امل موع)

5222)درهم.
حميد) السيد  إستقالة  قبول  ثم 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الحومة 
ال مع) طرف  من  (N°335724 رقم)

العام.
العام) ال مع  قرار  بمقت�صى 
الشركة) تسيير  مهمة  أنيطت  العام 
الحامل) إلى السيد مصطفى كوناين 
 A423157 رقم) الوطنية  للبطاقة 
وبالتالي يصبح املسير الوحيد للشركة)

ملدة غير محدودة.
من) و16) (7.6 الفصل) تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية سال بتاريخ)21يونيو)2222 

تحت رقم)172.
رقم الس ل التجاري):29295.
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LE CHOIX ASSURE 1
العادي) الغير  القرار  بمقت�صى 
LE CHOIX ASSURE 1)حات) لشركة)
ماي) (6 بتاريخ) املحدودة  املسؤولية 

2222)قررت ما يلي):
تغيير تسمية الشركة):)قرر ال مع)
إلى) التسمية  تغيير  للشركة  العام 

.MADA NETT
ال مع) قرر  (: الشركة) مقر  تغيير 
العام للشركة تغيير مقرها اإلجتماعي)
إلى العنوان ال ديد رقم23)زنقة ظهر)

السوق بطانة سال.
(: الرأسمال اإلجتماعي) في  الزيادة 
لقد تمت الزيادة في رأسمال الشركة)
وحلك لحمله) درهم،) (922222 بمبلغ)
درهم عن طريق) (1222222 إلى مبلغ)
في) للشركاء) ال اري  الحساب  دمج 

الرأسمال.

قررت) (: تعديل القانون األسا�صي)
ال معية العامة غير العادية تعديل)
التغييرات) نتيجة  األسا�صي  النظام 

التي تم تقريرها من طرف الشركاء.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
 6 بتاريخ) ( باملحكمة التجارية بالرباط)

يوليو)2222)تحت رقم)126227.
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FUDICIAQ(&(ASSOCIES

 CABINET EXPERT COMPTABLE

 ET COMMISSAIREAUX COMPTES

 RESIDENCE DU CAF 2 ANGLE BD.

 OMAR EL KHAYAM ET RUE HOHOUD

CASABLANCA

TEL(:(0522473577

NEMA CAPITAL SA
NEMA CAPITAL SA رشكة

شركة مجهولة اإلسم 
برأسمال إجتماعي : 1.222.222.22 

درهم
الس ل التجاي : 453361

املقر اإلجتماعي : 55 شارع عبد املون 
الدارالبيضاء

نوفمبر) (4 بمقت�صى التداول ليوم)
قبول) قرر  اإلدارة  مجلس  (2222
من) حو  وادا  رشيد  السيد  إستقالة 
وتعيين) للشركة،) عام  كمدير  مهامه 
السيد أحمد ر�صى تمسماني املزداد)
بالرباط،) (1985 أبريل) (25 يوم)
 A611883 رقم) الوطنية  والبطاقة 
بصفته مدير عام للشركة ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) (32 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2222)تحت رقم)762131.
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 Z.78
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) قد  بالرباط  (2222 مارس) (28
املسؤولية) حات  شركة  تأسيس 
املحدودة بمساهم وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

.Z.78(:(التسمية

ش.ح.م.م) (: القانونية) الصفة 

بمساهم وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

)إستغالل قاعة الشاي))مقهى(.

ممون))تنظيم الحفالت(.
(: الشركة) رأسمال 

122.222.22درهم.

من) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

محل) بسال  (: اإلجتماعي) املقر 

تجاري ب)23)شارع إدريس بن شعيب)

الحرزي تجزئة سعيد حاجي.

التسيير):)السيد زكرياء)علي مسير)

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
رقم التقييد تحت رقم)8416.
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 PHARMACIE CENTRAL DE

TAMESNA
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
قرر) (2222 ماي) (11 بتاريخ) ومس ل 

ما يلي):

من شارع) (: تغيير املقر اإلجتماعي)

محمد الخامس مشروع أمال)1)عمارة)

 1 عمارة) (1 تامسنا تمارة إلى أمال) (3

متجر)2)و4)تامسنا تارة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

  8427 رقم) تحت  بتمارة  اإلبتدائية 
رقم الس ل) (2222 يوليو) (28 بتاريخ)

التجاري)134813.
مقتطف وبيان
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STE. GHARB DESIGN
S.A.R.L

شركة حات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجتماعي : زنقة املدارس 

عمارة حسن سوق األربعاء الغرب 

إقليم القنيطرة
تفويـت الحصص وتحديث القانون 

األسا�صي وتسمية املسير

تبعا للعقد العرفي ملحضر ال مع)

تم) (2222 يوليو) فاتح  بتاريخ  العام 

 STE. تفويت الحصص على الشركة)

.GHARB DESIGN S.A.R.L

 1222 السيد طويل العربي مالك)

  STE. GHARB الشركة) من  حصة 

تم تفويت جميع حصصه) (DESIGN

للسيد املعيريفي محمد وبهذا) (1222

من) و15) (7،6،5 الفصل) سيتغير 

القانون األسا�صي للشركة.

واملسير) املالك  محمد  املعيريفي 

 STE. GHARB شركة) في  الوحيد 

.DESIGN SARL

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بسوق األربعاء)الغرب))بتاريخ)5)يوليو)

2222)تحت رقم)2022/382.
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ELECTRO KOURDI
 SARL AU 

RC(N°11817

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

يونيو) (27 ( اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

2222)بمقر الشركة تقرر ما يلي:

التي) حصص  جميع  تفويت  (/1

في) هشام  كوردي  السيد  يملكها 

رشيد) كوردي  السيد  إلى  الشركة 

)522)حصة()

2/)إستقالة السيد كوردي هشام)

. U164262(ر.ب.و

التسيير:السيد كوردي رشيد) (/3

.U188481(ر.ب.و

4/)تغيير الشكل القانوني للشركة)

و15  و7) و6) (1 تعديل الفصل) (/5

من القانون األسا�صي لشركة.

القانوني) اإليداع  تم  اإليداع:)

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت) يوليو2222) (6 في) بالرشيدية 

رقم)2022/701.
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 PERFONDA
 SARL AU

RC(N°14829
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
يونيو) (13 ( اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

2222)بمقر الشركة تقرر ما يلي:
التي) الحصص  تفويت جميع  (/1
في) عثمان  ماموني  السيد  يملكها 
الشركة إلى السيد ماموني عبد الحق)

)522)حصة().
2/)إستقالة السيد ماموني عثمان)

. UC61482(ر.ب.و
عبد) ماموني  التسيير:السيد  (/3

.UC143614(الحق ر.ب.و
4/)تغيير الشكل القانوني للشركة)

و15  و7) و6) (1 تعديل الفصل) (/5
من القانون األسا�صي لشركة.

القانوني) اإليداع  تم  اإليداع:)
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت) يوليو2222) (6 في) بالرشيدية 

رقم)700/2022.
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شركة  فوكاتوس كول سنتير
 ) ش.م.م(

بيع الحصص اإلجتماعية
إستقالة مسير الشركة
تعيين املسير ال ديد

إمضان البنكي واإلداري
نقل مقر الشركة

العام) ال مع  ملحضر  تبعا 
بأكادير) املؤرخ  للشركاء) اإلستثنائي 

بتاريخ)13)يونيو)2222)))تقرر مايلي:
قامت السيدة الحوس إلهام ببيع)
الشركة))) في  تملكها  التي  حصة  (522

لفائدة السيد حضران الحسين.
من) وفاء) قباج  السيدة  إستقالة 

مهامها كمسيرة للشركة.
محمد) الحاجي  السيد  تعيين  (

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
للسيدة) البنكي  التوقيع  إلغاء)

الحوس إلهام.
للسيدة) اإلداري  التوقيع  إلغاء)

قباج وفاء.

سنتير) كول  فوكاتوس  شركة 

للسيد) البنكي  بالتوقيع  ملتزمة 

حضران الحسين.)))

سنتير) كول  فوكاتوس  شركة 

للسيد) اإلداري  بالتوقيع  ملتزمة 

الحاجي محمد.

العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

221)شارع) دار اليغ شقة رقم) التالي):)

الشيخ السعدي النهضة أكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (25 بأكادير بتاريخ)

رقم)112871.     
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   شركة  بوبكري الومنيوم
 ) ش.م.م(

بيع الحصص اإلجتماعية
تغيير إسم الشركة

تغيير نشاط الشركة
نقل مقر الشركة

العام) ال مع  ملحضر  تبعا 

بأكادير) املؤرخ  للشركاء) اإلستثنائي 

بتاريخ)16)يونيو)2222)))تقرر مايلي:

ببيع) حميد  بوبكري  السيد  قام 

الشركة))) في  يملكها  التي  حصة  (522

لفائدة السيد عبيدي عبد هللا.

 BOUBAKRY((تغيير إسم الشركة

 Ste HOME إلى) (ALUMINIUM

.CONSTRUCTION SARL

)تغيير نشاط الشركة إلى):

وغير) السكنية  املباني  تشييد 

السكنية.

العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 

الطابق األول) (E 7 :حي الزيتون) التالي))

تكوين أكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (25 بأكادير بتاريخ)

رقم)112899.     
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TARAJI CAR   
S.A.R.L AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بموجب 
26)نوفمنبر)2222)بالدارالبيضاء)قرر)
 TARAJI  CAR(شركاء)الشركة املسماة

مسؤولية  حات  شركة   SARL AU
 122.222.22 رأسمالها  محدودة  
اإلجتماعي  مقرها  الكائن  درهم 
بالدارالبيضاء 7 حدائق أم الربيع س 
1 الطابق السفلي محل ب 12 شارع 

أم الربيع األلفة ما يلي :
قرر   : الشركة  مسير  إستقالة 
السيد  إستقالة  قبول  العام  ال مع 
مترجي نبيل من منصبه كمسير غير 

شريك للشركة.
تعيين مسير جديد للشركة  قرر 
مترجي  السيد  تعيين  العام  ال مع 
للشركة  جديد  كمسير  محمد 
جميع  وإعطائه  محدودة  غير  ملدة 
تحت  الشركة  لتسيير  الصالحيات 

إمضاءه الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   2222 ديسمبر   17  

.757891
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CHU YI
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
للمساهمة الوحيدة

برأس مال : 122.222.22 درهم
املقر الرئي�صي : 28 شارع بوريد 
الصخور السوداء الدارالبيضاء
الس ل التجاري رقم 465953

الوحيدة) املساهمة  لقرار  وفقا 
لشركة) (2222 يونيو) فاتح  يومه 
برأسمال قدره) (SARL AU CHU YI
الرئي�صي) ومقر  درهم  (122.222.22
السوداء) الصخور  بوريد  شارع  (28

الدارالبيضاء.
تقرر الشريكة الوحيدة.

حل الشركة مبكرا إعتبارا من هذا)
اليوم.

الوحيدة) الشريكة  تعيين 
من) (42 للمادة) وفقا  تقبل  مصفية 
 YANG السيدة) األسا�صي  النظام 
ال نسية) صينية  (YONGHUA
يونيو) (19 يومه) الصين  في  ولدت 
 19 الدارالبيضاء) في  مقيمة  (،1972
شقة) (7 الطابق) ب  خوريبجا  شارع 
التس يل) بطاقة  حاملة  (47 رقم)
جواز السفر رقم) (BE813337K رقم)
E537.4426L)والتي سيكون لها أوسع)
الصالحيات لتحقيق األصول وإطفاء)

املسؤولية.
التصفية) مقر  تثبت  املصفية 
الدور) (2 رقم) مكتب  بالدارالبيضاء)
الثاني املنطقة الصناعية سابينو رقم)

1158)النواصر)22242.
مع   صدر   : القانوني  اإليداع 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
الرقم  تحت   2222 يوليو   6 بتاريخ 

.832527
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STE.ALPHATUBES
ش.م.م

رأسمالها : 1.252.222.22 
مقرها اإلجتماعي :32 شارع عثمان 
بن عفان املنطقة الصناعية سال

قفل التصفية
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
 31 الغير العادي للشركة املؤرخة في)
شركة) حل  تقرر  (،2221 أغسطس)
رأسمالها) ش.م.م  (ALPHATUBES
اإلجتماعي) مقرها  (1.252.222.22
املنطقة) شارع عثمان بن عفان  (32

الصناعية سال.
بلكورة) أمينة  السيدة  تعيين 
شارع) سعيدة  بتجزئة  الساكنة 
الرباط) (7522 كلم) السادس  محمد 

السوي�صي كمصفية للشركة.
وقد تم إنعقاد ال معية الختامية)
بتاريخ للشركة  اإلجتماعي   باملقر 

 31)أغسطس)2221.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
رقم) تحت  بسال  اإلبتدائية 
يونيو) فاتح  بتاريخ  (2022/38989

.2222

246 P



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13308

WEBHELP MAROC
شركة مساهمة

رقم الس ل التجاري بالرباط 
53.977

بالغ بتخفيض رأس املال غير معلل 
بالخسائر

العام) ال مع  محضر  بموجب 
(،2222 ماي) (31 بتاريخ) العادي  غير 
WEBHELP MAROC)مقرها) لشركة)
شارع عالل) (،28 بالرباط) اإلجتماعي 
الس ل) في  ومس لة  هللا  عبد  بن 
 53.977 للرباط تحت رقم) التجاري 

تقرر ما يلي):
في) حاليا  الثابت  املال  رأس  إن 
إلى) مقسمة  درهم  (7.322.222
 122 إسمية) بقيمة  سهم  (73222
سيتم) بالكامل،) مدفوعة  درهم 
 7222.222.22 بمبلغ) تخفيضها 
املال) رأس  سداد  طريق  عن  درهم 

بالتناسب.
املعلل) غير  التخفيظ  هذا 
 72.222 إلغاء) عبر  سيتم  بالخسائر 
درهم) (122 إسمية) بقيمة  سهم 
الوحيد) الشريك  إلى  تعود  منها  لكل 
الشريك) وتعويض  (WEBHELP SAS
املعادل من رأس) املذكور عن ال زء)

املال أي)7.222.222.22)درهم.
في) التخفيض  هذا  تنفيذ  يتم 
بالخسائر) املعلل  غير  املال  رأس 
بشرط عدم وجود معارضة من دائني)
الشركة أو في حالة املعارضة رفضها)

من قبل املحكمة التجارية بالرباط.
لرئيس) الكاملة  الصالحيات  منح 
التنفيذي) والرئيس  اإلدارة  مجلس 
لتأكيد) سيما  ال  املفوض،) واملمثل 
رأس) تخفيض  من  النهائي  اإلنجاز 

املال.
من) (212 املادة) ألحكام  وفقا 
املتعلق) (95-17 رقم) القانون 
بالشركات الساهمة ترفع اإلعتراضات)
التجارية) املحكمة  رئيس  أمام 
بالرباط،)خالل ثالثين يوما من تاريخ)

اإليداع القانوني).
الرئيس
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STE.MED DAOUDY
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية حات 
الشريك الوحيد

برأسمال : 122.222.22درهم
املقر اإلجتماعي : تجزئة رقم 224 حي 

النهضة أوطاط الحاج
إشعار بتأسيس

محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،2222 يوليو) (5 بتاريخ) بميسور 
لشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 
الشريك) حات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية):
 MED DAOUDY التسمية:)

.SARL AU
نشاط الشركة :
تحويل األموال .

الوسيط النقدي.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية حات الشريك الوحيد.
مدة الشركة : 99 سنة تحتسب 
إبتداء من تاريخ تس يلها في الس ل 

التجاري.
مقر الشركة : تجزئة رقم 224 حي 

النهضة أوطاط الحاج.
 122222.22  : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة على 1222 حصة من 
موزعة  حصة  لكل  درهم   122 فئة 

على الشكل التالي :
 1222 الداودي  محمدين  السيد 

حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  مسيرا  الداودي  محمدين 

ملدة غير محددة.
السنة الحسابية : إبتداء من فاتح 
سنة  كل  من  ديسمبر  متم  إلى  يناير 
من  تبتدئ  التي  األولى  السنة  عدا 
تاريخ  التس يل في الس ل التجاري 

وتنتهي مع متم ديسمبر 2222.
اإليداع القانوني: تم إيداع ملف 
الشركة باملحكمة اإلبتدائية لبوملان 
 2222/293 عدد  تحت  بميسور 

بتاريخ 6 يوليو 2222.
التوقيع
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 COMTOIR MAROCAIN
 D’APPROVISIONNEMENT

PARA PRO
شركة حات مسؤولية محدودة

راسمالها : 522.222 درهم
 SIEGE : 33 LOT(MARIE(IDAA

AVENUE ALAOUYINE TEMARA
الس ل التجاري رقم :  89245

التعريف املوحد : 
22143425222259

العام) ال مع  ملداوالت  ( تبعا)
 2222 ماي) (26 بتاريخ) العادي  غير 
 COMPTOIR MAROCAIN لشركة)
 D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T
شركة حات مسؤولية) (،PARA PRO

محدودة،)راسمالها)522.222)درهم.
تقرر ما يلي):

الشركة) شريك  بوفاة  االقرار 
املرحوم أحمد الداخش.

أحمد) املرحوم  حصص  توزيع 
الداخش بين ورثته.

توزيع أسهم راسمال الشركة.
تعديل النظام االسا�صي للشركة.

االجراءات) استكمال  صالحيات 
القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم  وقد 
 23 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

يونيو)2222،)تحت رقم)125765.
بمقت�صى مقتطف وبيان
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 STE GET YOUR BEST
XPERTS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة) (،2222 يونيو) (6  
بشريك) محدودة  مسؤولية  حات 
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية)

:
 STE GET YOUR BEST(:(التسمية

.XPERTS SARL AU
.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)مهندس مالي،)
التواصل واالستشارة والتكوين.

راسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 الى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (122

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 1222 (.. شقال) رضوان  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر االجتماعي):)امال)5)رقم)416 

حي املسيرة يعقوب املنصور.
املسير):)السيد رضوان شقال.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 
.161495
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 STE INFORMATION
TECHNOLOGIE AGENCY

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
الحصص) تفويت  وعقد  االستثنائي 
بتاريخ املحين  االسا�صي   والنظام 

 22)يونيو)2222،)تم ما يلي):
اجتماعية) حصة  (1222 تفويت)
التي في حوزة علوي محمدي عثمان)

الى السيد رشيد بوناصح.
بوناصح) رشيد  السيد  تعيين 

كمسير جديد.
القانوني لدى كتابة) وتم االيداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 يوليو) (6 بتاريخ)

.126226
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STE TACOS DE PARIS
شركة حات مسوؤلية  محدودة

مقرها االجتماعي : 12 شارع واد زم 
حسان الرباط

زيادة في راسمال االجتماعي
الغير) العام  ال مع  ملحضر  وفقا 
بتاريخ) بالرباط  للشركاء) العادي 
شركة) قرر شركاء) (،2222 نونبر) (25

TACOS PARIS،)القرارات التالية):
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االجتماعي) راسمال  في  الزيادة 

الى) ليتحول  درهم  (12.222 بقيمة)

 3212 باصدار) درهم  (331.2222

سهم جديد بقيمة اسمية قدرها)122 

بالكامل) ليتم اكتتابها  للواحد  درهم 

واالفراج عنهم من) من قبل الشركاء)

إجمالي مبلغهم عن طريق التعويض)

ومستحقة) وسائلة  معينة  ديون  مع 

الدفع على الشركة تصل الى مبلغ):

جديدة) اجتماعية  حصة  (1222

درهم من طرف) (122 قيمة الواحدة)

يوسف باكريم.

جديدة) اجتماعية  حصة  (1222

درهم من طرف) (122 قيمة الواحدة)

كريمتيري مصطفى.

جديدة) اجتماعية  حصة  (772

درهم من طرف) (122 قيمة الواحدة)

محمد بوخلدي

تم التصديق على قيمة الحساب)

ال اري من قبل السيد محمد ميموني)

نقابة) قانوني مس ل لدى  محاسب 

املحاسبين القانونين باملغرب والذي)

بالرباط) للحسابات  مكتب  يملك 

شارع أبو فارس املريني حسان.

مع) ال ديدة  االسهم  دمج  سيتم 

بها) العمل  وسيتم  القديمة  االسهم 

ابتداء)من االنتهاء)االجراءات الشكلية)

لزيادة راسمال.

املصادقة على الزيادة في راسمال)

االجتماعي.

إجمالي) بمبلغ  راسمال  تخفيض 

بامتصاص) درهم  (231.222 قدره)

وإنشاء) املتراكمة  الخسائر  جميع 

 926.62 قدره) إختياري  احتياطي 

درهم.

بالغاء) راسمال  تخفيض  وسيتم 

2312)سهما بقيمة إسمية)122)درهم)

للسهم.
راسمال بما يتناسب) سيتم إلغاء)

رأسمال)) في  شريك  كل  مشاركة  مع 

اليمنهم سواء)ملل من):)السيد باكريم)

يوسف)..)878)حصة اجتماعية.

السيد كريم تيري مصطفى)..)878 

حصة اجتماعية.

 554 (.... بوخالدي محمد) السيد 

حصة اجتماعية.

غير) العامة  ال معية  تعاين 

تخفيض) نهاية  في  أنه  العادية 
تم) القرار،) هذا  موضوع  راسمال،)

تخفيض راسمال من)331.222)درهم)

الى)122.222)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

(،2222 ديسمبر) (28 التجارية بتاريخ)

تحت رقم)129712.
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 STE ECOLE MAROCAINE

D'INGENIERIE

»EMG«
شركة مجهولة

راسمالها : 6.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 34 شارع عمر ابن 

الخطاب أكدال الرباط

تعيين أعضاء ونائب الرئيس ورئيس 

مجلس الرقابة

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

فبراير) (19 يوم) السنوي  العادي 

2222،)قرر مساهموا شركة مجهولة)

أعضاء) إنتخاب  رقابة  مجلس  حات 

والذي) ال ديد،) الرقابة  مجلس 

سيتألف االن من):

مغربي) اجضور  يوسف  السيد 

ال نسية مزداد بتاريخ)1956/11/15 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A85495(رقم

السيد إسماعيل املحفوظ مغربي)

ال نسية مزداد بتاريخ)1960/01/14  

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.J72422(رقم

مغربي) محمد  الشرقاوي  السيد 

ال نسية مزداد بتاريخ)1960/01/14  

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A72981(رقم

مغربي) فؤاد  االزهري  السيد 

ال نسية مزداد بتاريخ)1967/12/28  

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.C256292(رقم

مغربي) محمد  السوي�صي  السيد 
ال نسية مزداد بتاريخ)1959/01/15  
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D94392(رقم
نهاية) في  تنتهي  سنوات  (3 ملدة)
االجتماع السنوي العام العادي الذي)
يدعى للمصادقة على حسابات السنة)
املالية املنتهية في)31)أغسطس)2224.
العام) ال مع  محضر  ( بمقت�صى)
(،2222 مارس) (2 املؤرخ بالرباط يوم)
مجلس الرقابة لشركة)EMG،)شركة)
مجهولة حات مجلس الرقابة قد اتخذ)

القرارات التالية):
الشرقاوي) محمد  السيد  تعيين 
 12 برقم) الساكن  ال نسية  مغربي 
خلدون) ابن  تجزئة  بوجندار  إقامة 
لبطاقة) والحامل  تمارة  الهرهورة 
(،A72981 رقم) الوطنية  التعريف 
بصفته رئيس مجلس الرقابة للشركة)
العادي) العام  ال مع  نهاية  غاية  الى 
حسابات)) على  للمصادقة  السنوي 
السنة املالية املنتهية في)31)أغسطس)

2224)وتأكيد قبولها.
اجضور) يوسف  السيد  تعيين 
بهرهورة) والساكن  ال نسية  مغربي 
والحامل) العرفان  اقامة  (19 رقم)
رقم) الوطينة  التعريف  لبطاقة 
A85495)بصفته نائب رئيس مجلس)
الرقابة للشركة الى غاية نهاية ال مع)
للمصادقة) السنوي  العادي  العام 
املنتهية) املالية  السنة  على حسابات 
في)31)أغسطس)2224)وتأكيد قبولها.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
يونيو) (22 يوم) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت رقم)125653.
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 STE NAHDA MARKET
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

لوحيد) الشريك  قرار  بموجب 
بتاريخ)29)يونيو)2222،)تقرر تاسيس))
املحدودة) مسؤولية  حات  شركة 
فانها) لذلك  وتبعا  وحيد،) بشريك 

تتكون من السيدة حنشاوي أسماء.

 NAHDA (: الشركة) تسمية 

.MARKET SARL AU
نشاط الشركة):)سوبر ماركت.

مقر الشركة):)إقامة القصبة رقم أ)
1)حي النهضة)1)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

122.222)درهم مقسم) (: راسمال)
درهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)

للواحدة.
السيدة) (: التوقيع) التسيير 

حنشاوي أسماء.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط يوم)6)يوليو))2222،)

تحت رقم)161479.
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STE MINAEL
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
راسمالها : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : 352 سهل وهران 
حي الوداية تمارة
تفويت الحصص

ال مع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

 22)يونيو)2222،)تقرر ما يلي):
 122 بقيمة) حصة  (51 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد املصطفى البسطاوي لصالح)

السيد عبد الرحيم املواكبي.
 122 بقيمة) حصة  (49 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد عبد الرحيم اكروديد لصالح)

السيد عبد الرحيم املواكبي.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  الى 

بشريك واحد.
وضع نظام أسا�صي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
2222،)تحت) 6)يوليو) بالرباط بتاريخ)

رقم)126219.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 STE GLOBAL MEDICAL
DISTRIBUTION

SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 44 زنقة اكلمان 

سيدي علي الشقة رقم 7 الطابق 

االول أكدال السفلي الرباط

تغيير املقر االجتماعي
ال مع) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي   العام 

6)يونيو)2222،)تقرر ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
:)44)زنقة اكلمان سيدي علي الشقة)
الطابق االول أكدال السفلي) (7 رقم)

الرباط.

رقم) عمارة  (: التالي) العنوان  الى 
زنقة موالي احمد) (8 الشقة رقم) (32

الوكيلي حسان الرباط.

وضع قانون أسا�صي جديد مرفق)

بما سبق من التعديالت.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222،)تحت) 6)يوليو) بالرباط بتاريخ)
رقم)126222.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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STE BELLA AMEUBLEMENT
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 

تقرر تأسيس) (،2222 يونيو) (6 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

فانها) لذلك  وتبعا  وحيد،) بشريك 

تتكون من السيد عبد الحق امقران.

 STE BELLA (: الشركة) تسمية 

.AMEUBLEMENT SARL AU

النجادة) أعمال  (: الشركة) نشاط 

املفروشات) وبيع  واستيراد  وصناعة 

واالثاث.

عيا�صي) والد  دوار  (: الشركة) مقر 
عامر بوقنادل سال.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
إحداثها الفعلي.

122.222)درهم مقسم) (: راسمال)
درهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)

للواحدة.
عبد) السيد  (: التوقيع) التسيير 

الحق امقران.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
يونيو))) (27 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2222،)تحت رقم)36175.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

257 P

 STE LOREMEDIA
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 
بتاريخ)13)يونيو)2222،)تقرر تأسيس)
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
فانها) لذلك  وتبعا  واحد،) بشريك 

تتكون من السيد عزار سليم.
 STE (: الشركة) تسمية 

.LOREMEDIA SARL AU
االعمال) جميع  (: الشركة) نشاط 

املتعلقة باملعلوميات.
وكالة إشهارية وأعمال مختلفة.

 32 رقم) عمارة  (: الشركة) مقر 
احمد) موالي  زنقة  (8 رقم) الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
122.222)درهم مقسم) (: راسمال)
درهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)

للواحدة.
عزار) السيد  (: التوقيع) التسيير 

سليم.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة))
يونيو))) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222،)تحت رقم)161356.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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STE ASK SERVICE
شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بمقت�صى عقد عرفي قرر الشركاء)

ما يلي):

ال مع العام بتاريخ فاتح ديسمبر)

:(2221

عبد) الذ لي  من  الحصص  نقل 

 334 فؤاد) الدين  صالح  الى  امل يد 

حصة.

من البيز بوشرى الى صالح الدين)

333)حصة ومن سعيد فاطمة) فؤاد)

الى صالح الدين فؤاد)333)حصة.

صالح) وتعيين  املدير  استقالة 

الدين فؤاد مدير الشركة.

للشركة)) القانوني  الشكل  تغيير 

شركة) الى  املحدودة  املسؤولي  حات 

بشريك) محدودة  املسؤولية  حات 

واحد.

االبتدائية) املحكمة  عن  الصادر 

بالس ل) التقييد  رقم  تحت  بسال 

التجاري)24641.
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 STE  EL BARIKI CARS
   SARL A.U

مقرها االجتماعي : حي اوالد  بوطيب  
زنقة  ازغنغان رقم 151  الناظور     

العام)))) ال مع  محضر  ( بمقت�صى)

(،2222 يونيو) (8 ليـــــــــــــــوم) ( االستثنائي)

تم ما يلي):

تمت املصادقة على تفويت)1222 

))البريكي)) حصة)))التي يمتلكها السيد)

 ELBARIKI شركة) في  ( الرزاق) عبد 

السيدة بن جعفر) ( ( ( لفائدة) ( (CARS

غزالن.

وتعديل البنود)12-6-))من القانون)

االسا�صي))للشركة)).

القانوني) االيداع  تم  وتبعا  (

يوم بالناظور  االبتدائية   بمحكمة 

 21)يونيو)2222،)تحت رقم)1298.
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كابيطاليا

25)شارع ش رة القدس،)قطاع)19،)بلوك س،)

حي الرياض الرباط

STE ACHGHAL
SARL AU

تغيير املقر االجتماعي 
ورفع راسمال الشركة

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تمت) (،2222 يونيو) (6 املنعقد بتاريخ)

املصادقة على ما يلي):
من االجتماعي  املقر   تغيير 
 18)شارع عمر ابن الخطاب شقة رقم)
م املركز) (133 الى) اكدال الرباط،) (2
املسيرة) حي  (5 أمل) الفتح،) التجاري 

يعقوب املنصور الرباط.
رفع راسمال الشركة بمبلغ قدره)
122.222)درهم لينتقل من)422.222 

درهم الى)522.222)درهم.
وبهذا فقد تم تعديل البند رقم)4،)

6و7)من القانون االسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباطن تحت رقم)12615 

بتاريخ)6)يوليو)2222.
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عمارة)5)الشقة رقم)6املحيط الرباط

 STE INTERNATIONAL
 FARMING AND TRADE

CONSULTING
شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 112.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الدلب 
 C سكتور 8 اقامة ال والن العمارة

الشقة رقم 9 حي الرياض الرباط
الس ل التجاري رقم : 79893

حل الشركة
املنفرد) الوحيد  الشريك  قرر 
 INTERNATIONAL لشركة)
 FARMING AND TRADE
حات) شركة  (،CONSULTING
شريك) وحات  محدودة  مسؤولية 
شارع) االجتماعي  مقرها  منفرد،)
ال والن) اقامة  (8 سكتور) الدلب 
9)حي الرياض) الشقة رقم) (C العمارة)
الرباط واملس لة في الس ل التجاري)

تحت رقم)79893)ما يلي):
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حل الشركة.
أحمد) أكعبون  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
سكتور) (: تعيين مقر التصفية في)
 A العمارة) (1 الكرويين) ( اقامة) (23

الشقة رقم)1)حي الرياض الرباط.
في) القانوني  االيداع  تم  وقد 
 4 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

يوليو)2222،)تحت رقم)126114.
للنشر واالعالن

262 P

STE MOBILYS DEV
شركة حات مسؤولية محدودة
راسمالها : 42.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : مركز أعمال 
الياسمينة شارع شفشاوني وطريق 
الرباط شقة رقم 13 الطابق الثاني 

عين السبع الدارالبيضاء
الس ل التجاري رقم : 355689

ال مع) على محضر قرارات  ( بناء)
(،2222 أبريل) (8 العام العادي بتاريخ)

تقرر ما يلي):
سيدي) السيد  تفويض  الغاء)
مهامه) من  ماجدإدري�صي  محمد 

كمدير ورئيس مدير عام للشركة.
سداد) محمد  السيد  تعيين 
لشهب الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

C171374)كمسير جديد للشركة.
تأكيد تشكيل مجلس االدارة على)

الشكل التالي):
السيدة خناتة املطيع.

السيد محمد سداد لشهب.
 CITY BUS TRANSPORT شركة)

ويمثلها الدائم السيد عادل خيام.
مجلس) قرارات  محضر  على  بناء)
تقرر (2222 أبريل) (8 بتاريخ)  االدارة 

)ما يلي):
تغيير أسلوب تسيير الشركة.

تعيين السيد محمد سداد لشهب)
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 
ادارة) مل لس  رئيسا  (C17134 رقم)

الشركة.
العكدة) كمال  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم)V122437)كمدير عام.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2222 يوليو) (4 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)832243.
قصد النشر واالعالن
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STE EDMARK MOROCCO
شركة حات مسؤولية محدودة

راسمالها : 3.922.222 درهم

مقرها االجتماعي : 225 شارع 

مصطفى املعاني الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 297783

ال مع) على محضر قرارات  ( بناء)

(،2222 17)ماي) العام العادي بتاريخ)

تقرر ما يلي):

 MARC السيد) باستقالة  اقرار 

من) (DIOZAMAY YAHA SORO

مهامه كمسير للشركة.

 ROLAND ABANG(تعيين السيد

كمسير جديد للشركة مع) (،TEMBEI

تحديد الصالحيات.

النظام) صياغة  وإعادة  تعديل 

االسا�صي للشركة.

التمام) الصالحيات  إعطاء)

االجراءات القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)4)يوليو)2222،)

تحت رقم)832239.
قصد النشر واالعالن
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 STE AUTO ECOLE VAL

 D›OR
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة

راسمالها : 122.222 درهم

تعديالت التي تم إجراؤها على 
الشركة

استثنائي) عام  عقد  بمقت�صى 

مس ل في)24)يونيو)2222،)تم االقرار)

باالجماع بمقر الشركة على ما يلي):

تغيير الشكل القانوني للشركة من)
الى) شركة حات املسؤولية املحدودة 
شركة حات املسؤولية املحدودة حات)

الشريك الوحيد.
السيد) حصص  جميع  تفويت 
 512 خالد املسربس في الشركة أي)

حصة لفائدة السيد املهدي عروش.
فاطمة) السيدة  املسيرة  استقالة 
صدوق وتعيين السيد املهدي عروش)

كمسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
االربعاء))بتاريخ)4)يوليو)2222،)تحت)

رقم)347.
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 STE ELEMNTAIRE ELBILIA
PRIVE

شركة مساهمة
راسمالها : 32.322.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع سيدي 
محمد بن عبد هللا، برج مارينا 2، 
الطابق الخامس مارينا شوبينج 

سانتر الدارالبيضاء
الس ل التجاري رقم : 452525 

الدارالبيضاء
التعريف ال بائي رقم : 39489516 
بمقت�صى محضر ال معية العامة)
غير العادية املنعقدة بتاريخ)13)أبريل)
مجلس) اجتماع  ومحضر  (2222
االدارة املنعقد بتاريخ)16)ماي)2222 
 ELEMNTAIRE ELBILIA ( لشركة)

PRIVE،)تقرر ما يلي):
لعملية) النهائي  االنجاز  معاينة 
من) الشركة  راسمال  في  الزيادة 
22.322.222)درهم الى)32.322.222 
ال معية) طرف  من  املقررة  درهم 
بتاريخ) املنعقدة  العادية  غير  العامة 

13)أبريل)2222.
تغيير النظام االسا�صي اثر حلك.

باالجراءات) للقيام  الصالحيات 
القانونية.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 
 29)يونيو)2222،)تحت رقم)829569.

للنشر واالستخالص)

مجلس االدارة
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 STE CCB INVEST  
SARL

شركة محدودة املسؤولية 

في) العرفي  العقد  تس يل  تاريخ  (

و التي) بالرباط.) (2221 يونيو) (16 (: في)

تحمل الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)منعش عقاري

رأسمال الشركـة):)122.222)درهم))

حصة من فئة) (1222 ( ( مقسمة إلى)

122)درهم للحصة الواحدة)

        522 خالد) وعدود  السيد 

حصة.

امين)) محمد  هللا  بنعبد  السيد 

122))حصة.

     422 ربيعة) هللا  بنعبد  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر اإلجتماعي):)48)شقة)1)شارع)

فال والد عمير اكدال رباط.

التسيير):السيد))وعدود خالد.))
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.161439:
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 ROZA MAROC DERMA

EQUIPEMENT
رأسمالها التجاري : 12.222 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع الحسن 

الثاني وشارع إيران، تجزئة الرغاي 

22، عمارة رقم 22، الشقة رقم 27،  

الطابق الثاني، املركز، تمارة

الس ل رقم : 128895

لشركاء) محضر  بمقت�صى 

 ROZA MAROC DERMA شركة)

حات) شركة  (EQUIPEMENT

املنعقد بتاريخ) املسؤولية املحدودة،)

27)يونيو)2222،)تقرر ما يلي)):



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13312

تصفية ودية للشركة.
تعيين السيد ادري�صي علمي حسن)
بتاريخ) املزداد  ال نسية،) مغربي 
الساكن) بفاس،) (1978 14)ماي)
الطابق) (41 بتجزئة ارمل عمارة رقم)
الحامل) تمارة،) هرهورة،) السفلي 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

C718643)كمصف للشركة.
تجزئة) (: تحديد مقر التصفية ب)
الطابق السفلي) (41 ارمل عمارة رقم)

هرهورة،)تمارة.
هذه) لكل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الوثائق 
تحت) (،2222 5)يوليو) بتاريخ) بتمارة 

رقم)8499.
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STE SALES UP
SARL

IF : 40478025
RC : 256329

ICE : 000063177000063
العام) ال مع  املحضر  بمقت�صى 
ماي) (22 الغير العادي املنعقد بتاريخ)

2222،)تم اتخاح القرارات التالية):
من) الشركة  مال  رأس  تخفيض 
بما قدره) (662.222 إلى) (1.222.222
أجل) من  وحلك  درهم  (342.222
إستردادها إلى الشريك السيد محمد)

بنحيون صدفيين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فاتح يوليو) بالدار البيضاء) التجارية 

2222،)تحت رقم)829925.
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STE SONRISA SPA
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : RESIDENCE
 BELLE  VUE, ANGLE(RUE(DU
 16 NOVEMBRE(ET(AVENUE

 IBN(SINA 1EME(ETAGE,
 APPARTEMENT(N° 1 AGDAL

RABAT
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
2222،)قد تأسست شركة) 23)يونيو)

والتي تحمل الخصائص التالية):

.SONRISA SPA(:(التسمية
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
تصفيف) (: االجتماعي) الهدف 

الشعر وصالون التجميل.
 122.222 (: الشركة) راسمال 

درهم.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املنظر) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
ال ميل زاوية شارع)16)نوفمبر وشارع)
ابن سينا،)الدور األول،)شقة رقم)1،)

أكدال،)الرباط.
التسيير):)أنيطت مهمة التسيير إلى)
السيد عبد الكبير بنيعيش لفترة غير)

محدودة.
بالس ل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري بالرباط.
رقم الس ل التجاري):)161523.
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 STE NOUVELLE AVEIRO
MAROC

شركة مجهولة االسم
املقر االجتماعي : 635-633 املنطقة 

الصناعية أيت ملول
س ل تجاري رقم 17263 - إنزكان

العادي) العام  ال مع  بمقت�صى 
 NOUVELLE AVEIRO لشركة)
املنعقد بتاريخ) ش م م إ،) (MAROC
الشركة) مقر  في  (2222 8)يونيو)
ملول) أيت  الصناعية  باملنطقة 

التجزئة)633-635،)تقرر ما يلي):
امل مع) االختيار  على  التصديق 
اإلدارة) مجلس  أعضاء) بين  عليه،)
 ESSOR(لشركة إسور هولدين ش م م
HOLDING SARL،)املمثلة من طرف)
عن) الصادر  بشا،) محمد  السيد 
نوفمبر) (12 بتاريخ) امل لس  اجتماع 
بشا) محمد  للسيد  خلفا  (،2221
املستقيل،)ملا تبقى من مدة عضويته)
املنتهية بحلول ال معية العامة التي)
ستبت في حسابات السنة املنتهية في)

31)ديسمبر)2221.

ملدة اإلدارة  مجلس   تعيين 
 6)سنوات،)املتكون من):

بشا،) الحسين  الحاج  السيد 
التعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.J3926(رقم
الحامل) بشا،) لحسن  السيد 
رقم) التعريفية  الوطنية  للبطاقة 

.JE65193
م) م  ش  هولدين  إسور  شركة 
ESSOR HOLDING SARL،)املس لة)
بالس ل التجاري ألكادير تحت رقم)
السيد) طرف  من  واملمثلة  (48841
للبطاقة) الحامل  الناجم  إدحلي 

.J358223(الوطنية التعريفية رقم
 SAB CONSULTING(تجديد والية
ملدة الحسابات  مراقب   بصفته 

 3)سنوات.
أعاله) املذكور  اإلدارة  مجلس 
وقرر) (،2222 يونيو) (8 اجتمع بتاريخ)

ما يلي):
الحسين) الحاج  السيد  تعيين 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  بيشا،)
التعريفية رقم)J3926)كرئيس مجلس)

اإلدارة.
بيشا،) محمد  السيد  تعيين 
الحامل للبطاقة الوطنية التعريفية)
رقم)EJ123634)كمدير عام للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 يوليو) (4 بتاريخ)

.1324
271 P

MEJET CAR
بمقت�صى جمع عام استثنائي حرر)
(،2222 يونيو) (32 بتاريخ) الرباط  في 
MEJET CAR)ش) قرر شركاء)الشركة)

م م ما يلي):
تعديل الشكل القانوني):

املسؤولية) محدودة  شركة  من 
حات شريك وحيد إلى شركة محدودة)

املسؤولية.
تحويل املقر االجتماعي):

من مجموعة)74)رقم)5)محل رقم)
1)بويتات يعقوب املنصور الرباط إلى)
الطابق) (13 3)شقة) زنقة سبو عمارة)

الثاني أكدال،)الرباط.

تفويت الحصص.
طرف) من  حصة  (122 تفويت)
السيد محمد علي امل اطي إلى السيد)

بوشري املزازي.
طرف) من  حصة  (922 تفويت)
السيد محمد علي امل اطي إلى السيد)

حمزة شينون.
تعديل اإلدارة):

علي) محمد  السيد  استقالة 
امل اطي من منصبه كمسير للشركة.

شينون) حمزة  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة.

من) (13  .7  .6  .4  .1 تعديل املواد)
القانون االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوليو) (7 بتاريخ) (126241 تحت رقم)

.2222
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NEW HORIZON BATIMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

راسمال الشركة : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 32 شقة 
رقم 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسان، الرباط
رقم الس ل التجاري : 161529.

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة) (،2222 24)يونيو)
حات) املحدودة  املسؤولية  حات 

الخصائص التالية):
 NEW HORIZON (: التسمية)

.BATIMENT
نشاط الشركة):)اشغال مختلفة،)
التواصل) اإللكترونية،) التجارة 

واألحداث.
شقة) (32 عمارة) (: مقر االجتماعي)
الوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسان،)الرباط.
لقد تم تحديد) (: راسمال الشركة)
درهم) (122.222 رأسمال الشركة في)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
موزعة) درهم  (122 الواحدة) قيمة 

كالتالي):



13313 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

 752 بلكرموس) هند  السيدة 

حصة اجتماعية.

بلكرموس) السالم  عبد  السيد 

252)حصة اجتماعية.

امل موع):)1222)حصة اجتماعية.

تعيين) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 

الحاملة) بلكرموس  هند  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مسيرة للشركة ملدة غير) (A438732

محددة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

في الشركة  مدة  تحديد  تم   لقد 

 99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

التجاري) الس ل  رقم  تحت  (،2222

.161529
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SUPREMA OBRAS
ش م م ش و

الرأسمال االجتماعي : 122.222 

درهم

املقر االجتماعي : الرقم 4 شارع 

القشلة البراهمة عامر بوقنادل، سال

بمقت�صى ال مع العام التأسي�صي)

تم) (2222 يونيو) (16 بتاريخ) مؤرخ 

املسؤولية) حات  شركة  تأسيس 

املحدودة حات شريك وحيد باملييزات)

التالية):

 SUPREMA شركة) (: التسمية)

OBRAS)ش.م.م.ش.و.

حات) شركة  (: القانوني) الوضع 

شريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف):)األشغال املختلفة والبناء،)

التجارة،)االستيراد،)والتصدير.

شارع) (4 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

القشلة البراهمة عامر بوقنادل)-)سال.

)املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
122.222)درهم،)مقسمة على)1222 
للواحدة،) درهم  (122 بقيمة) حصة 

موزعة على الشكل التالي):
 1222 الذهبي) حبيب  السيد 

حصة.
امل موع):)1222)حصة.

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)
كمسير) الذهبي،) حبيب  السيد  إلى 
لشركة) محدودة،) غير  ملدة  وحيد 

.SUPREMA OBRAS
االسا�صي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96.25.
في) للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (4 املحكمة االبتدائية بسال في)

2222،)تحت الرقم)39223.
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مكتب املحاسبة))إيهاب استشارة))ش.ح.م.م
رأسمال الشركة:)122.222)درهم

مقرها اإلجتماعي:)شارع الحسن الثاني،)عمارة)
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم)9)الناظور

س.ت: 5415

BETOLOGIS
SARL

رأسمال الشركة: 122.222 درهم
مقرها اإلجتماعي: شارع الحسن 

الثاني، عمارة البنك املغربي للتجارة 
الخارجية،

مكتب رقم 17 الناظور
س.ت: 24235

بمقت�صى محضر ال مع العام غير)
 2222 يونيو) (23 في) املنعقد  العادي 
 BETOLOGIS شركة) مساهمو  قرر 

SARL)ما يلي):
الزيادة في رأسمال الشركة حسب)
 922.222 نسبة كل مساهم بمقدار)
درهم إلى) (122.222 درهم برفعه من)
 92.222 بخلق) درهم،) (1.222.222
 122 منها) كل  قيمة  ( جديدة) حصة 
عن) ومحررة،) مس لة  كلها  درهم 
طريق املساهمات النقدية التي دفعها)

الشركاء)في حساب الشركة.
تعديل البندين)6)و7)من القانون)

األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

2222)تحت) 4)يوليو) بالناظور بتاريخ)
رقم)2163.
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FREECO CONSULTING
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  ال مع  إثر  على 

 FREECO شركة) ملساهم 

حات) شركة  (CONSULTING

املسؤولية املحدودة،)البالغ رأسمالها)

(: مقرها) والكائن  درهم  (122.222

تجزئة الوكالة)1)بلوك)E222)شقة)22 

العيون،)تقرر):

استقالة السيد حسين بويدية من)

منصب مسير للشركة.

تعيين السيد عبد العالي الدياني)

كمسير وحيد للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2222 يوليو) (4 بتاريخ)

.2075/2022
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ASTRA-FISH
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : HAY(SALAM

AV(ANAS(BEN(MALIK(N°44

DAKHLA

العام) ال مع  عقد  بمقت�صى 

االستثنائي بتاريخ)27)ماي)2222)قام)

املقر) بتغيير  زرمون  يوسف  السيد 

املنطقة) من  إلى  للشركة  الرئي�صي 
الصناعية املسيرة)2)رقم)48)الداخلة)

إلى حي السالم شارع انس بن مالك)
رقم)44)الداخلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 االبتدائية بالداخلة بتاريخ)

2222)تحت رقم)22/1074.
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WE CONCEPT MAROC
WCM

شركة حات املسؤولية محدودة
رأسمال الشركة : 122.222 درهم

العنوان الرباط شارع الكفاح بلوك 
اه رقم 12 ح.ي.م

على إثر قرار ال مع العام لشركاء)
بتاريخ املغرب  وكونسيبت   شركة 

4)يوليو)2222)تقرر ما يلي):
بحيث) (: تفويت حصص الشركة)
الحق) عبد  الزهادي  السيد  فوت 
حصة من) (452 أي) جميع حصصه 

أسهمه بالشركة إلى السيد):
االزهادي عزيز الذي قبل منه)252 

حصة.
منه) قبل  الذي  االزهادي شعيب 

252)حصة.
الشركة) رأسمال  تقسيم  ليصبح 

على الشكل التالي):
االزهادي عزيز)552)حصة.

االزهادي شعيب)452)حصة.
شعيب) االزهادي  السيد  حفاظ 
على منصبه كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (2222 يوليو) (7 بتاريخ) الرباط 

رقم)126262.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 NOUVEAU شركة
GISTEMENT DE SEFROU

ش.م.م
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
األستاح سعد بوعنان موثق بفاس،)
2222،)فوت السيد) 23)يونيو) بتاريخ)
 F&S(كناني علوي حمود لفائدة شركة
 BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
 25.222 قدره) ما  ش.م.م،) (gmbh
في) يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة 
 NOUVEAU املسماة) الشركة 
GISTEMENT DE SEFROU)ش.م.م،)
 5.222.222 االجتماعي) رأسمالها 

بصفرو،) االجتماعي  مقرها  درهم،)

كندر،) القروية  ال معة  شيرات،)

سيدي خيار.
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قرر الشريك) تبعا لهذا التفويت،)

الوحيد ما يلي):

النظام) من  (8 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة كما يلي):

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 

5.222.222)درهم مقسم إلى)52.222 

حصة بقيمة)122)درهم لكل حصة،)

مسندة إلى الشريك الوحيد):

 F&S شركة)

 BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

gmbh)ش.م.م)-)52222)حصة.

امل موع):)52222)حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة حات مسؤولية محدودة إلى)

شركة حات مسؤولية محدودة حات)

شريك وحيد.
علوي) كناني  السيد  استقالة 

املسماة) الشركة  تسيير  من  حمود 

أعاله ومنحه إبراء)تاما ونهائيا أعاله.

غيورغ) هارالد  السيد  تسمية 

ماير كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

 NOUVEAU شركة) تلتزم 

 GISTEMENT DE SEFROU

بتوقيع) واحد،) شريك  من  ش.م.م،)

السيد هارالد غيورغ ماير فقط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو)

بتاريخ)2222،)تحت رقم)2022/396.
بثمابة مقتطف

ديوان األستاح سعد بوعنان

موثق
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NIAMA SKAY SERVICE شركة
شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 241 شارع 

بحنيني تجزئة املسيرة 2 الداخلة

املس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بالداخلة  (2222 ماي) (13 بتاريخ)

املواصفات) حات  شركة  تأسيس 

التالية):

 NIAMA SKAY :)شركة) التسمية)
مسؤولية  حات  شركة   SERVICE

محدودة بشريك واحد.
الهدف االجتماعي : 

مراسلة شركات التأمين.
تدبير وإعداد ملفات التأمين.

املشورة  وتقديم  املشاريع  دراسة 
وإعداد ملفات االئتمان والتمويل.

املقر 
:)رقم) املقر االجتماعي : االجتماعي)
 2 شارع بحنيني تجزئة املسيرة) (241

الداخلة.
املدة):)99)سنة.

يتكون من) الرأسمال االجتماعي :)
درهم) (122 مقسم) درهم  (122.222
لفائدة) للسهم  درهم  (1.222 بقيمة)

نعمة سكاي):
تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)
نعمة سكاي كمسيرة للشركة ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاريخ)7)يونيو)2222)تحت)

رقم)993.
س ل تجاري رقم):)21999.
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MYZ CERAME شركة
SARL AU

رأسمال : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : محل تجاري
الطابق األر�صي، حي السالم

تازة ال ديدة، تازة
تأسيس

خاص) توقيع  حي  عقد  بموجب 
وضع) تم  (2222 يونيو) (14 بتاريخ)
حات) لشركة  األسا�صي  القانون 

املميزات التالية):
 MYZ CERAME (: التسمية)

SARLAU
 SANITAIRE (: الهدف)
 (MARCHAND D’APPAREILS( EN

DETAIL
تجاري) محل  (: االجتماعي) املقر 
تازة) السالم  حي  األر�صي  الطابق 

ال ديدة.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)
تأسيسها النهائي.

رأسمالها):)122.222)درهم مقسم)
إلى)122)حصة كل واحدة بقيمة)122 
السيد) لفائدة  نقدا  محررة  درهم 

محمد باطص)122)حصة.
اإلدارة):)عين السيد محمد باطص)

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
األرباح):)تخصم من األرباح خمسة)
في املائة لتكوين االحتياطي القانوني)
لتكوين) يخصص  أو  الباقي  ويوزع 

احتياطي إضافي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم)315)بتاريخ)5)يوليو)2222.

بمثابة مقتطف وبيان
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 SOCIETE BEN FRANKLIN
 ACADEMY
S.A.R.L  A.U

Société(à(responsabilité  limitée
d’Associé unique

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الرقم 69، شارع 
امليموزا،املنظر ال ميل رأس أغيل

املدينة ال ديدة، مكناس
الس ل التجاري رقم : 52133
تعيين املدير ال ديد لشركة

العادي) العام  ال مع  خالل  من 
يونيو)) (32 يوم) املنعقد  واالستثنائي 
2222،)تطرقنا إلى ابرز القرارات التي)
 SOCIETE الشركة) استمرارية  تهم 
 BEN FRANKLIN ACADEMY

SARL AU،)من أهمها):
املوهوبي) ايمان  السيدة  قدمت 
 UC148948 الوطنية) بطاقتها  رقم 
كمسيرة)) منصبها  من  استقالة 
 SOCIETE لشركة) وحيدة  قانونية 
 BEN FRANKLIN ACADEMY
SARL AU)في)28)يونيو)2222)مع منح)
إبرائها من جميع املسؤوليات الكاملة)
تاريخ) حتى  تعيينها  منذ  تحفظ  وبال 

استقالتها.

املسيرة) منصب  إعطاء) تقرير 
 SOCIETE BEN لشركة) ال ديدة 
  FRANKLIN ACADEMY S.A.R.L
A.U)الى السيد عبد املطلب بلخياط،)
 BB131167 الوطنية) بطاقته  رقم 
تسيير) تسليم  اتفاقية  توقيعه  مع 

املؤسسة ملدة غير محدودة.
النظام) من  (43 البند) تعديل  تم 
لألحكام) نتيجة  لشركة،) األسا�صي 

ال ديدة املتعلقة بإدارتها.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)
الرقم) تحت  (2222 يونيو) (6 بتاريخ)

الترتيبي وصل رقم)2552.
ألجل اإلشعار

اإلدارة املشتركة
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FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW
B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40
FAX(:(05(28(81(96(41

 STE REAL HUNTING
MOROCCO

SARL
شركة حات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�صى عقد عرفي لل مع العام)
الشركة) في  للمساهمين  عادي  الغير 
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   حات 

31)مارس)2222)قرر ما يلي):
تفويت الحصص

162)حصة جميع حصص السيد)
السيد) لفائدة  فيكوم  ريموند  تيري 

موالي بوشعيب الشوفاني.
172)حصة جميع حصص السيد)
السيد) لفائدة  فيكوم  ريموند  تيري 

فيليب خواكين اولبيانو.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)
1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):
 522 الشوفاني) بوشعيب  موالي 

حصة.
 522 اولبيانو) خواكين  فيليب 

حصة.
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امل موع):)1222)حصة.
تغيير اإلمضاء):

تكون اإلمضاءات البنكية مشتركة)
بين السيد موالي بوشعيب الشوفاني)

والسيد فيليب خواكين اولبيانو.
تحيين النظام األسا�صي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يونيو) (29 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)1275.
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FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW

B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

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

STE NAFAS TRAV
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
MODIFICATION

بمقت�صى عقد عرفي لل مع العام)
الشركة) في  للمساهمين  عادي  الغير 
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   حات 

15)فبراير)2222)قرر ما يلي):
تفويت الحصص):

تفويت)522)حصة جميع حصص)
بطاقته) رقم  سوسون  عمر  السيد 
حصة) (522 ب) (JB272299 الوطنية)
رقم) سوسون  عمر  السيد  لفائدة 

.JB113533(بطاقته الوطنية
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)
1222)حصة بثمن)122)درهم للواحد)

موزع كالتالي):
 1222 سوسون) عمر  السيد 

حصة.
امل موع):)1222)حصة.

تم) (: القانوني) الشكل  تحويل 
القانوني لشركة من) الشكل  تحويل 
إلى) محدودة  مسؤولية  حات  شركة 
بشريك) محدودة  مسؤولية  شركة 

واحد.
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
بدرب) السفلي  بالطابق  مقرها  من 
كناوة بيوكرى اشتوكة ايت باها إلى)
املقر ال ديد الطابق السفلي بتجزئة)
الوفاء)رقم)25)شارع محمد الخامس)

بيوكرى اشتوكة ايت باها.

تحيين النظام األسا�صي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
مارس) (12 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2222)تحت رقم)497.
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CLIC 7
SARL AU

الحل املسبق
العام) ال مع  مداوالت  إثر  على 
أبريل) (18 االستثنائي املنعقدة بتاريخ)
2222،)قرر املساهم الوحيد لشركة)

CLIC 7)ما يلي):
الحل املسبق للشركة.

املرادي) العرابي  السيد  تعيين 
للقيام بمهمة الحل النهائي للشركة.

زنقة) (،9 (: الشركة) مقر  تعيين 
حي املحيط،) (،61 الشقة) البندقية،)

الرباط،)كمقر لحلها النهائي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 5473 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)23)يونيو)2222.
285 P

BRASSERIE TIO PEPE
SA

االستثنائي) العام  ال مع 
 2222 يناير) (5 بتاريخ) للمساهمين 
شركة) بيبي  تيو  براسري  لشركة 
مساهمة رأسمالها)2.222.222)درهم)
البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 
شارع لكورنيش ملتقى زنقة الصخور.
على) وصادق  شاهد  ال مع  هذا 
املساهمين) بين  املبرمة  الهبة  عقود 

األشقاء):
الدين) نور  صالح  إد  السيد 
لفائدة) صالح  إد  مليكة  والسيدة 
أخيهم السيد إد صالح رشيد.)وبذلك)
تم تغيير توزيع األسهم بين املساهمين.
من) استقل  الهبة  هذه  وإثر 
منصبهما كمسيرين السيد نور الدين)
إد صالح) مليكة  والسيدة  إد صالح 
وتعيين مدير جدي السيد إد صالح)

جونيل نذير.

وهكذا يكون مجلس اإلدراة يتكون)
3)مديرين السيد رشيد إد صالح) من)
والسيدة تفاحي دليلة والسيد جونيل)

نذير إد صالح.
صالح) إد  رشيد  السيد  وعين 
ومدير) اإلدارة  مجلس  رئيس  بصفة 

عام وحدد سلطانه.
التوقيع) صالحية  تكون  وبذلك 
باسم الشركة إما من طرف السيد)
إد صالح رشيد بصفه رئيس مجلس)
من) أو  للشركة  عام  ومدير  اإلدارة 
املفوضين) املديرين  أحد  طرف 
مجلس) رئيس  مع  املزدوج  بالتوقيع 

اإلدارة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2222)تحت) 16)ماي) بتاريخ) البيضاء)

رقم)823685.
التحليلي) التجاري  وبالس ل 
رقم) الترتيبي  والس ل  (36219 رقم)

.16772
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SOPHAGHARB
الشركة الصيدلية للغرب
الزيادة في رأسمال الشركة

عادي) الغير  العام  ال مع  إن 
الصيدلية) »الشركة  ملساهمي)
رأسمالها) مساهمة  شركة  للغرب«)
1.922.222)درهم.)مركزها االجتماعي)
تجزئة رقم)32)الحي الصناعي سيدي)
بالس ل) مس لة  مكناس  بوزاكري 
رقم) تحت  مكناس  بمدينة  التجاري 
تقرر (2222 ماي) (5 بتاريخ) (21289 

ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  رفع 
 11.422.222 إلى) درهم  (1.922.222
درهم وحلك بإدماج مبلغ)9.522.222 
درهم مستخرج من حسابات مرحلة)
الدفاتر) في  واملس لة  جديد  من 
 2221 لسنة) للشركة  التجارية 
سهم من فئة) (95.222 وحلك بخلق)
على) وتوزيعها  للواحدة  درهم  (122
في) حصصهم  حسب  املساهمين 

رأسمال الشركة.

إن ال مع العام وافق على عملية)

وبذلك) نهائية  بصفة  الرأسمال  رفع 
القانون) من  (7 الفصل) تغيير  تم 

التأسي�صي املتعلق برأس املال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) مكناس  بمحكمة  الضبط 

 21289 رقم) تحت  (2222 يونيو) (8

وتحت) التحليلي  التجاري  بالس ل 

رقم)2114)من الس ل الزمني.
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SLIMANI CONSULTING

SARL AU

 Audit - Assistance Comptable - Formation

- Conseil Juridique Fiscal et Social

WAVE IND
SARL

املنعقد) العام  ال مع  بمقت�صى 

شركاء) قرر  (2222 ماي) (11 يوم)

بنعلي) السيد حمزة  (WAVE الشركة)

والسيد أمين بوشامة ما يلي):

تحويل املقر التجاري للشركة إلى)

العنون التالي):

5،)تجزئة محمد وجميلة،)الطابق)

األول،)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت رقم)125566.
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SLIMANI CONSULTING

SARL AU

 Audit - Assistance Comptable - Formation

- Conseil Juridique Fiscal et Social

GOZIL
SARL

املنعقد) العام  ال مع  بمقت�صى 

يوم)11)ماي)2222)قرر شركاء)شركة)

السيد حمزة بنعلي والسيد) (GOZIL

أمين بوشامة ما يلي):

تحويل املقر التجاري للشركة إلى)

العنون التالي):

5،)تجزئة محمد وجميلة،)الطابق)

األول،)تمارة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)8395.
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STE UNION TRADUCTION
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تاسيس شركة
 14 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

يونيو)2222،)تم تأسيس شركة حات)

مسؤولية محدودة بمساهم واحد لها)

املواصفات التالية):

 STE UNION (: التسمية)

.TRADUCTION
مترجم إداري)) (: الهدف االجتماعي)

واالستشارات االدارية.

45)شارع) عمارة) (: املقر االجتماعي)

فرنسا شقة رقم)8)اكدال الرباط.

الرأسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)122.222)درهم.

السيدة) عين  (: الشركة) تسيير 

هاينة لعروبي مسير للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

تحت الس ل التجاري رقم)161499.
للنسخ والبيان

الوكيل
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STE AUDACE SOLAIRE
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تاسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

6))ماي)2222،)تم تأسيس شركة حات)

مسؤولية محدودة بمساهم واحد لها)

املواصفات التالية):

 STE AUDACE (: التسمية)

.SOLAIRE

التركيبات) (: االجتماعي) الهدف 

الكهربائية.

45)شارع) عمارة) (: املقر االجتماعي)

فرنسا شقة رقم)8)اكدال الرباط.

الرأسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)122.222)درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير 

جميع) مع  للشركة  مسير  بوجا  رضا 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

تحت الس ل التجاري رقم)161487.
للنسخ والبيان

الوكيل

291 P

STE FORAGE ABOMOUAD
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تاسيس شركة
 14 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

يونيو)2222،)تم تأسيس شركة حات)

مسؤولية محدودة بمساهم واحد لها)

املواصفات التالية):

 STE FORAGE (: التسمية)

.ABOMOUAD

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

الفالحي وحفر االبار.

45)شارع) عمارة) (: املقر االجتماعي)

فرنسا شقة رقم)8)اكدال الرباط.

الرأسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)122.222)درهم.

عين السيد عبد) (: تسيير الشركة)

مع) للشركة  مسير  اعيوي  الرحيم 

جميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

تحت الس ل التجاري رقم)161527
للنسخ والبيان

الوكيل

292 P

ديوان االستاحة إيمان جمجي)

موثقة ببن سليمان

مقر):)شارع الحسن الثانين عمارة)41،)الطابق)

2)الرقم)5

 STE OZONE BEAUTY

CENTER
شركة حات مسؤولية محدودة

حات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مقرها االجتماعي : الدارالبيضاء 4 

زنقة مدريد اقامة رضا

تلقته) توثيقي  ( عقد) بمقت�صى 

ببن) موثقة  جمجي،) إيمان  االستاحة 

(،2222 يونيو) (16 بتاريخ) سليمان 

املسؤولية) محدودة  شركة  تاسست 

تحمل) الوحيد  الشريك  حات 

الخصائص التالية):

 OZONE BEAUTY (: التسمية)

CENTER،)شركة محدودة املسؤولية)

حات الشريك الوحيد.

تطوير) احداث،) (: املوضوع)

التجميل،) مراكز  وتسيير  استغالل 

وكل) بال مال  العناية  الحالقة،)

أنشطة الحمام والتدليك واالسترخاء)

واللياقة البدنية.

االجهزة) وتسويق  شراء) استيراد 

التجميل) بمجال  املتعلقة  واملواد 

وشبه الصيدلية وشبه الطبية.

في) التكوين  معهد  وتسيير  إنشاء)

مجال التجميل.

تقديم عالجات شبه الطبية.

التجميل) مجال  في  التكوين 

والعالجات الشبه الطبية.

 4 )الدارالبيضاء) (: املقر االجتماعي)

زنقة مدريد اقامة رضا.

راسمال الشركة):)122.222)درهم)

مجزء)الى)1222)حصة اجتماعية من)

الواحدة،) للحصة  درهم  (122 فئة)

تم اكتتابها وتحريرها وإسنادها كلها)

1222)حصة اجتماعية للشريك) أي)

عالج،) صوفية  االنسة  الوحيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BL152622(رقم

ابتداء) سنة  (99 (: الشركة) مدة 
من تاريخ التقييد بالس ل التجاري)
حالة تجديد ملدة أو الحل) باستثناء)

املبكر.
خصم) يتم  (: القانوني) االحتياط 
لتكوين) السنوية  االبراح  %من  (22

االحتياط القانوني.
 OZONE شركة) (: التسيير)
BEAUTY CENTER،)شركة محدودة)
املسؤولية حات شريك وحيد،)سيتم)
تسيرها ملدة غير محدودة من طرف)
الحاملة) عالج،) صوفية  االنسة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL152622
تلتزم الشركة بشكل صحيح تجاه)
الوحيد) التوقيع  خالل  من  االغيار 

لالنسة صوفية عالج.
تقييد) تم  (: التجاري) الس ل 
التابع) التجاري  بالس ل  الشركة 
بالدارالبيضاء) التجارية  للمحكمة 
الس ل) من  (548633 رقم) تحت 

التحليلي.
بمثابة مقتطف وبيان

االستاحة إيمان جمجمي
موثقة ببن سليمان

293 P

ائتمانية أسفار كونساي
شقة رقم)4)جنان النهضة)1)الرباط

الهاتف النقال:37 43 74 2662)الهاتف)
60/97/72/0537

 STE ISBLANE
 AMIMENTAION

تم تأسيس) بمقت�صى عقد عرفي,)
شركة حات مسؤولية محدودة.

 ISLBANE ( ( (: االجتماعي) اللقب 
 ALIMENTATION SARL

السيد صالح يوسفي) ( ( (: الشركاء)
ب.و.ط))A251865  --- 622سهم.

((---(( )السيد مراد يوسفي ب.و.ط)
A365664  222)سهم.

ب.و.ط)) يوسفي  سناء) السيدة 
A443523  --- 222سهم.

))املسير)):)السيد صالح يوسفي.
رأس املال):))122.222))درهم.

النشاط):)التغذية العامة.
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مجموعة) (25 رقم) (: العنوان)
العرعار))التقدم الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 يوم) بالرباط  التجارية 
الس ل) رقم5723،) تحت  (،2222

التجاري رقم)161377.
للبيــــــــــــان

294 P

STE MOUMTAZ AFFAIRE
اشعار بالتغيير

الغير) العام  ال مع  بمقت�صى 
قرر) (،2222 مارس) (9 العادي بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):
حصة) (2222 بيع) على  التصديق 
تكفى) هشام  السيد  يمتلكها  التي 
 MOUMTAZ AFFAIRE بشركة)

لصالح السيد حسن شيشاوي.
االجتماعي) النشاط  توسيع 

للشركة الى وراقة مكتبة.
تحديث املواد)2،)6)و7)من النظام)

االسا�صي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2222 يوليو) (5 بتاريخ)

.126195
295 P

 STE STAFF FAB
SARL

راسمالها : 62.222 درهم
مقرها االجتماعي : حي املعمورة  رقم 

87 قطاع 5 تمارة 
اعالن عن قفل التصفية

بمقت�صى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)
شركة) قرر شركاء) (،2222 يونيو) (22

سطاف فاب،)ش.ح.م.م.)ما يلي):
»سطاف) لشركة) التصفية  قفل 
السيد) وتعيين  ش.ح.م.م.) فاب«)
للشركة) فونتي كمصفي  العزيز  عبد 
املعمورة) حي  هو  التصفية  وعنوان 

رقم)87)قطاع)5)تمارة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 8472 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)4)يوليو)2222.
296 P

 STE GHAMALAMA
CAFE LUCE

SARL AU
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : مركب سكني 
رومانا كاردن 2 محل 17 عمارة ف 

سال ال ديدة
بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)17)ماي)
2222،)قرر شركاء)شركة)»غاماالما«)
مقهى ال لييس،)ش.ح.م.م.ش.و.)تقرر)

ما يلي):
تحويل املقر االجتماعي من):)مركب)
سكني رومانا كاردن)2)محل)17)عمارة)
سكني) مركب  الى  ال ديدة  سال  ف 
رومانا كاردن)2)محل)32)عمارة ج سال)

ال ديدة أحصين.
مقهى،) (: التجاري) النشاط  إلغاء)
مخبزة،)مقاول في االعالنات واالشهار)
تحضير) (: تجاري) نشاط  وإضافة 

الوجبات الخفيفة.
تعديل القانون االسا�صي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 39214 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

يوم)5)يوليو)2222.
297 P

 STE M.I.C. MOROCCAN
INDUSTRIAL COMPANY

SARL
وبموجب) (2222 يونيو) (7 بتاريخ)
عقد ال مع العام االستثنائي املس ل)
بالرباط بتاريخ)14)يونيو)2222،)تقرر)

ما يلي):
اللطيف) عبد  السيد  تفويت 
حصة بالشركة لفائدة) (52 صالح ل)
السيد مصطفى نقاش ب)122)درهم)

للحصة الواحدة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
الى شركة حات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.
اللطيف) عبد  السيد  استقالة 
وتعيين) الشركة  تسيير  من  صالح 
كمسير) نقاش  مصطفى  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

العنوان) الى  الشركة  مقر  تحويل 
حي) االول  ( الطابق) (1 رقم) (: التالي)

الفردوس املسيرة)1)تمارة.
تعديل البنود)1،)4،)6،)7)و14)من)

قانون الشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط،)بتاريخ)6)يوليو)2222،))تحت)

رقم)126214.
298 

 STE  BRIDGE
 INTERNATIONAL

STUDENTS PRIVATE
SARL

وبموجب) (2222 ماي) (31 بتاريخ)
عقد ال مع العام االستثنائي املس ل)
قرر) (2222 يونيو) (29 بالرباط بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):
امر) اسناد  وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد بوعمر))وعية.
مقر التصفية هو املقر االجتماعي)

للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط،)بتاريخ)6)يوليو)2222،))تحت)

رقم)8487.
299 P

  STE INDEXIA
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم وضع القانون) (،2222 يونيو) (23  

االسا�صي للشركة):
خدمات) (: االجتماعي) املوضوع 

التوزيع ولوجيستيك.
حات) شركة  (INDEXIA (: االسم)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 1 :)تجزئة املسيرة) املقر االجتماعي)
رقم)616)الطابق الثاني)N2-B)تمارة.

راسمال الشركة):)122.222)درهم)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة الى)
122)درهم للواحدة مس لة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
املسير):)السيد الياس بوزيد.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تس يل) تم  كما  بتمارة،) االبتدائية 
الشركة بالس ل التجاري تحت رقم)

.136751
299P مكرر

STE  GEOSTAB
SARL

وبموجب) (2222 ماي) (26 بتاريخ)
عقد ال مع العام االستثنائي املس ل)
قرر) (2222 يونيو) (6 بتاريخ) بالرباط 

الشركاء)ما يلي):
امر) اسناد  وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد خالد الزرهوني.
مقر التصفية هو املقر االجتماعي)

للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
((،2222 يونيو) (27 بتاريخ) بالرباط،)

تحت رقم)125844.
300 P

   STE EUZOLA
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم وضع القانون) (،2222 يونيو) (23  

االسا�صي للشركة):
صنع) (: االجتماعي) املوضوع 

امل وهرات.
حات) شركة  (EUZOLA (: االسم)

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 1 :)تجزئة املسيرة) املقر االجتماعي)
رقم)616)الطابق الثاني)N2-B)تمارة.

راسمال الشركة):)122.222)درهم)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة الى)
122)درهم للواحدة مس لة ومحررة.

املدة):)99)سنة.
املسير):)السيد جونطان ازويلوص.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
تس يل) تم  كما  بتمارة،) االبتدائية 
الشركة بالس ل التجاري تحت رقم)

.136753
300P مكرر
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 MS CREA
SARL AU

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
مؤرخ في الرباط بتاريخ)32)أغسطس)
حات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2217

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تصميم) (: االجتماعي) الهدف 

الديكور وترتيب التنمية.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
مليكة ناصف)1222)حصة.

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

الس ل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر):)مجموعة رياض أوالد مطاع)
(،9 شقة) (1 العمارة) رقم  (3 سكتور)

تمارة.
املسير):)مليكة ناصف.

رقم التقييد بالس ل التجاري):)تم)
التس يل باملحكمة االبتدائية بتمارة)
تحت رقم)124275)بتاريخ)6)سبتمبر)

.2217
301P

 SM CONCEPT 
SARL AU

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
مؤرخ في الرباط بتاريخ)32)أغسطس)
حات) شركة  تأسيس  تم  قد  (2217

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
استشارات) (: االجتماعي) الهدف 
ورسومات) االتصال  إعالنية،)

الحاسب النمذجة.
رأسمال الشركة):)122.222)درهم)
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.
سمير خلدون)1222)حصة.

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

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر):)مجموعة رياض أوالد مطاع)
(،9 شقة) (1 العمارة) رقم  (3 سكتور)

تمارة.
املسير):)سمير خلدون.

رقم التقييد بالس ل التجاري):)تم)
التس يل باملحكمة االبتدائية بتمارة)
تحت رقم)124279)بتاريخ)6)سبتمبر)

.2217
301P مكرر

TEAM NEGOCE MAROC
 شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الواحد
برأسمال يقدر ب : 522.222 درهم

سانية بادية 169، الطابق الخامس، 
رقم 513، عمارة ب، تقاطع 

شارع ايت باعمران وشارع محمد 
الخامس، الدار البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
388225

استثنائي) عام  جمع  بمقت�صى 
مؤرخ في)17)ماي)2222)قرر صاحب)
السيد) الوحيد،) الشركة  رأسمال 

دماك محمد ما يلي):
الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 
 ،169 بادية) سانية  من  للشركة 
513، عمارة  رقم  الخامس،  الطابق 
ب، تقاطع شارع ايت باعمران وشارع 
محمد الخامس، الدار البيضاء، إلى 
357 شارع محمد الخامس، الطابق 
التاسع، الفضاء A/7 شقة 16، الدار 

البيضاء.
تحديث النظام األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

7)يوليو)2222)تحت رقم)832821.
302 P

NEWVENTUS
 SARL

في) مس ل  عرفي  عقد   بمقت�صى 

تم) بالرباط،) (2222 نوفمبر) (29

تحمل) لشركة  أسا�صي  قانون  وضع 

الخصائص التالية):

.NEWVENTUS((:(التسمية
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي):)

واإلستغالل) التدبير  في  مقاول 
التجاري

)إستغالل) تجاري،) ممثل 
االمتيازات(.

5222)درهم مقسمة) (: ( رأس املال)
درهم) (122 فئة) من  حصة  (52 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
السيدة سلمى برادة:)25حصة)؛
السيدة رشاد قباج:)25)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)دجنبر من كل سنة ما عدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر االجتماعي):)الرباط)15)شارع)

األبطال رقم)4)أكدال.
السيدة سلمى برادة و) ( (: التسيير)

ملدة غير محددة.
(: التجاري) بالس ل  التقيد  رقم 

161521)بالرباط.
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فيداركو
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها):)122.222)درهم

عضو بهيئة الخبراء)املحاسبين
زنقة مصطفى املعاني،)رقم)357،)الدار البيضاء

باب السعادة 
شركة محدودة املسؤولية

تسيير حر
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2222 يونيو) (24 في) بالدار البيضاء)
السعادة«) »باب  شركة) منحت 
محدودة) شركة  (BAB ESSAADA
 7.222.222 رأسمالها) املسؤولية،)
االجتماعي) مقرها  الكائن  درهم،)
الدار) (،323 رقم) ال ديدة،) بطريق 
التجاري) بالس ل  املقيدة  البيضاء،)
 92217 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
محدودة) شركة  (INAPCO لشركة)
املسؤولية،)رأسمالها)582.222)درهم،)

 56 برقم) االجتماعي  مقرها  الكائن 
الطابق الثالث) شارع موالي يوسف،)
واملقيدة) البيضاء) الدار  (،14 الشقة)
البيضاء) بالدار  التجاري  بالس ل 
االستغالل) (،422285 رقم) تحت 
تجاري) ألصل  حر  تسيير  برسم 
للصناعة أو صنع مسبق وكذا تركيب)
واملنتجات) األصناف،) جميع  وإنشاء)
على) الصناعية  النجارة  ومواد 
 PVC واملعدنية،) الخشب،) أساس 
بالبناء،) املتعلقة  البالستيكية،) أو 
الباب،) وكفاف  البناء،) وهيكل 
كان) كيفما  املنقول  وكذا  والتغطية 

نوعه والخردوات على العموم.
أبو) شارع  أفاق،) بتجزئة  الكائن 
س.م،) (1229 طريق) قاديري،) بكر 
وهذا األصل يتضمن) البيضاء) الدار 
مجموع العناصر املادية وغير املادية)
 (15( ملدة خمسة عشر) له،) املكون 
في) ستبتدئ  التي  املتوالية  سنة 
(،2222 ال ريان يوم فاتح أغسطس)
تاريخ الشروع في التصرف لتنتهي في)

31)يوليو)2237.
الالزمة) البضائع  جميع  إن 
املعني) التجاري  األصل  الستغالل 
سيتم شرائها وأداؤها من قبل املسير،)
وسيكون األمر كذلك بالنسبة ل ميع)
والتكاليف) كانت  كيفما  املبالغ 
األصل) استغالل  بسبب  املستحقة 
والتي ستتوجب كذلك على) املذكور،)
لن) املؤجر  أن  بحيث  املسير،) األجير 
يكون موضوع أي إزعاج وال بحث في)

هذا الصدد.
عن موجز وبيان

304 P

FIDUCIAIRE

 شركة اباتوار فاس
ش.ح.م.م

ABATTOIRS FES SARL
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة
س ل) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1
تم) (،2222 يوليو) (4 بتاريخ) بسطات 
وضع القوانين األساسية لشركة حات)

مسؤولية محدودة.
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التسمية):)»اباتوار فاس«)ش.ح.م.م.

من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):

حبح الحيوانات في امل ازر)؛

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،)التجارية،)املالية املنقولة)

االرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 

مباشرة) غير  بصفة  أو  مباشرة 

على) تساعد  والتي  الشركة  بأهداف 

ازدهار وتنمية الشركة.

بالطابق) شقة  (: االجتماعي) املقر 

بقعة) الخير،) مجمع  تجزئة  الثالث،)

رقم)495،)سطات.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)122.222)درهم.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

رشيد الناجحي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 إلى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.

األرباح) من  يخصم  (: األرباح)

تكوين) أجل  من  (%5 ب) يقدر  ما 

أن) إلى  للشركة  القانوني  االحتياط 

يبلغ عشر الرأسمال االجتماعي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2222 يوليو) (7 بسطات بتاريخ)

الشركة) تس يل  وتم  (642/22 رقم)

املحكمة) لدى  التجاري  بالس ل 

االبتدائية بسطات تحت رقم)7299.
من أجل الخالصة والبيام

ائتمانية كونت كلير
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STE SO.HA.MO TRANS 
SARL AU

الطابق األول، زنقة 2 رقم 26، حي 

النجاح، خنيفرة

غير) اجتماع  محضر  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (22 بتاريخ) عادي 

اتخاح القرار التالي):

من) الشركة  مقر  تغيير  (: القرار)
خنيفرة إلى) حي العبدالوي،) (46 رقم)
حي) (،26 رقم) (2 زنقة) الطابق األول،)

النجاح،)خنيفرة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 
5)يوليو)2222)تحت رقم)2022/280 

الس ل التجاري رقم)2583.
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CMC TRANS ATLAS
 ش.م.م

نقل األمتعة الغير املصحوبة
نقل البضائع لحساب الغير

التصدير واالستيراد
 الطابق الثاني، زنقة 15 رقم 11، 

حي موحى ابو عزة، خنيفرة
نص التأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة) (،2222 يونيو) (23
حات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
 STE CMC TRANS (: التسمية)

.ATLAS
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الثاني،) الطابق  (: املقر االجتماعي)
زنقة)15)رقم)11،)حي موحى ابو عزة،)

خنيفرة.
الغير) األمتعة  نقل  (: الغرض)
لحساب) البضائع  نقل  املصحوبة،)

الغير،)التصدير واالستيراد.
 الرأسمال):)حدد في)122.222)درهم)
حصة موزعة على) (1222 إلى) موزع 

الشكل التالي):
السيد محمد شرنوبي)1222)حصة.
تسير الشركة من طرف) التسيير:)
السيد محمد شرنوبي وحلك ملدة غير)

محددة.
االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
6)يوليو)2222)تحت رقم)2022/281 

الس ل التجاري رقم)4451.
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NOUR DECOUP
 شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : الحي اإلداري رقم 
14، محل رقم 2، القنيطرة
الزيادة في رأسمال الشركة

الغير) العام  ال مع  إثر  على  (- (I
ماي) (11 بتاريخ) املنعقد  العادي 
الوحيد لشركة) الشريك  قرر  (2222
محدودة) شركة  (NOUR DECOUP
 122.222 رأسمالها) املسؤولية،)
الحي) االجتماعي  مقرها  درهم،)
(،3 رقم) محل  (،214 رقم) اإلداري،)

القنيطرة،)ما يلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
محل) (،214 رقم) الحي اإلداري،) (: من)
الحي اإلداري،) (: القنيطرة إلى) (،3 رقم)

رقم)14،)محل رقم)2،)القنيطرة.
تعديل كل من البند)4)من القانون)

األسا�صي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (- (II
الضبط باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة)
بتاريخ)5)يوليو)2222)تحت رقم)91923.
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شركة أوريون تريك فوياج
 شركة حات املسؤولية املحدودة
حات رأسمال : 1.522.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة أركانيي ب 16 
الطابق 2، حي املنزه، أكادير

طبقا ملقتضات ال مع العام) (- (1
 2222 يوليو) (4 االستثنائي املؤرخ في)
تم) فوياج  تريك  أوريون  لشركة 

املصادقة على ما يلي):
سهام) ضويو  السيدة  تعيين 
كمسيرة جديدة للشركة بعد استقالة)

املسير السابق السيد ضويو رشيد.
أسئلة مختلفة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  (- (2
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يوليو) (6 بتاريخ)

.111275
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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ديوان األستاح عبد الصمد ح يب

موثق
12،)زاوية زنقة الداخلة))زنقة باريس سابقا()

وزنقة أكرا،)الطابق األول،)شقة رقم)4،)مكناس

الهاتف):)42 44 42 2535

الفاكس):)46 44 42 2535

 PARC DES LIONS DE
L’ATLAS

 الشركة املحدودة املسؤولية
توثيقي محرر) بمقت�صى عقد  (- (I
بتاريخ)3)فبراير)2222،)قرر الشركاء)في)
الشركة املحدودة املسؤولية املسماة)
 PARC DES LIONS DE L’ATLAS
درهم،) (122.222 رأسمالها) والبالغ 
طريق) الحاجب،) االجتماعي  مقرها 
امللكي) ال يش  شارع  زاوية  افران،)
وشارع محمد الخامس،)حديقة اللة)
التجاري) بالس ل  املس لة  أمينة،)
تحت) بمكناس،) التجارية  للمحكمة 

رقم)24659،)ما يلي):
حاييم) السادة  انتخاب  إعادة 
واحمد) مسيلي  والحسن  طوليدانو 
إلزام) مع  للشركة  كمسيرين  هالل 
الثالث) من  اثنين  بإمضاء) الشركة 
طوليدانو) حاييم  السادة  مسيرين 
هالل) واحمد  مسيلي  والحسن 

كمسيرين للشركة.
العقود) جميع  وتأكيد  إقرار 
والتصرفات املوقعة من طرف السادة)
مسيلي) والحسن  طوليدانو  حاييم 
ما) للشركة  كمسيرين  هالل  واحمد 
بين)3)أبريل)2226)إلى)16)يناير)2222.
الشركة) رأسمال  في  الزيادة 
من) وحلك  درهم  (1.522.222 بمبلغ)
درهم) (122.222 من) حمله  أجل 
طريق) عن  درهم  (1.622.222 إلى)
حصة) (15.222 عشر) خمسة  خلق 
من) اسمية  قيمة  حات  اجتماعية 
122)درهم لكل واحدة منها كلها) فئة)
مكتتبة ومحررة عن طريق املقاصة)

)الحاسب ال اري للشركاء(.
تغيير الفصول)6)و7)و14)و15)من)

القانون األسا�صي للشركة.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

بتاريخ)7)يوليو)2222)تحت رقم)2621.
للخالصة واإلشهار

األستاح عبد الصمد ح يب
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GREEN FLOOR
SARL

العام) ال مع  قرار  بمقت�صى 
بتاريخ) بتمارة  املنعقد  العادي   الغير 
15)أبريل)2222،)قرر الشركاء)لشركة)
مقرها) (GREEN FLOOR SARL
االجتماعي):)تجزئة رياض أوالد مطاع،)

سكتور)2)رقم)137،)تمارة،)ما يلي):
جميع) بيع  على  التصديق 

الحصص):
(: 522)حصة التي يمتلكها السيد)
محمد ياسين بنيس،)الحامل للبطاقة)
لفائدة) (AB221284 رقم) الوطنية 
والحامل) املوفيد،) عادل  (: السيد)

.AB221728(للبطاقة الوطنية رقم
الحصص) توزيع  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي):
السيد عادل املوفيد)1222)حصة)؛

امل موع)1222)حصة.
تحويل الشكل القانوني من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  حات 
حات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ياسين) محمد  السيد  استقالة 
بنيس من منصبه كمسير للشركة.

غير) ملدة  للشركة  وحيد  تسيير 
عادل) السيد  طرف  من  محدودة 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  املوفيد،)
حي) ب  والقاطن  (AB221728 رقم)
السالم،)قطاع)11)إضافي الرقم)364،)

سال.
و46  و15) (7 (،6 (،1 البنود) تغيير 

للقانون األسا�صي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)
126142)س ل تجاري رقم)121955.
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STE  ELECART
S.A.R.L 

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدينة) ومس ل  (2222 يونيو) (32

تم) (2222 يوليو) فاتح  بتاريخ  أكادير 

املسؤولية) حات  الشركة  تأسيس 

املحدودة محددة العناصر كما يلي):

.STE  ELECART SARL(:(التسمية

عمر) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الخيام،)رقم)28،)امسرنات،)أكادير.

الغرض):)عقاقيري،)بائع بالتقسيط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسير):)صالح الدين بوتورضا.

رأس املال):)12.222)درهم مقسم)

درهم) (122 122)حصة بما قدره) إلى)

لكل حصة موزعة كما يلي):

52)حصة ل السيد صالح الدين)

بوتورضا)؛

52)حصة ل السيد خالد حمي.

من) (: السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

رقم الس ل التجاري):)52251.

تـم اإليـداع القانونـي لـدى املحكمـة)

 111571 التجاريـة بأكادير تحـت رقم)

بتاريخ)7)يوليو)2222.
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STE IDEALE AUTO FES

بمقت�صى قرار ال مع العام الغير)

فاتح يوليو) يوم  املنعقد  العادي 

 IDEALE AUTO FES 2222،)لشركة)

مقرها االجتماعي):)محل رقم)95)زهرة)

املدائن)2)طريق عين الشقف فاس.

السيد) من  حصة  (662 تفويت)

الفيغة) والسيد  رشيد  الزرهوني 

محمد إلى السيد قرواش رشيد الذي)

قدرها) حصة  (1222 يمتلك) أصبح 

122.222)درهم.

التسيير واإلمضاء)للسيد):)قرواش)

رشيد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 3657 رقم) تحت  بفاس  التجارية 

رقم) تحت  (2222 يوليو) (7 بتاريخ)

الس ل التجاري)67449.
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 SOCIETE HOTEL LES

IDRISSIDES
شركة مساهمة

يبلغ رأسمالها 214.222.222 درهم

املقر االجتماعي : فندق حدائق 

أكدال، املنطقة السياحية ألكدال 

مشوار القصبة - مراكش

الس ل التجاري بمراكش رقم 4787

 تغيير شعار الفرع
 HOTEL LES JARDINS D›AGDAL

HOTEL & SPA
بمقت�صى مداوالت مجلس اإلدارة)

بتاريخ)21)أبريل)2222،)تم):

 HOTEL من) الفرع  شعار  تغيير 

 LES JARDINS D’AGDAL HOTEL

 JAAL RYAD RESORT إلى) (&( SPA

.MARRAKECH

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)137332.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس االدارة
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STE GOLDEN YARD
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

حات مسؤولية محدودة حات شريك 

وحيد

برأسمال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

(- ( تأسست شركة) قد  (2222 يوليو)

والتي تحمل الخصائص التالية):

GOLDEN YARD(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة حات شريك وحيد.

إدارة) شركة  (: االجتماعي) الهدف 

واستغالل زراعي)؛

حيازة األرا�صي الزراعية)؛

تأجير األرا�صي الزراعية)؛

واملعدات) املنتجات  تسويق 

الزراعية)؛

الزراعية) املدخالت  استيراد 

الزراعية) واملعدات  واألسمدة 

واإلنشاءات ومخازن التبريد)؛

تعبئة) محطة  وتشغيل  إنشاء)

وتغليف)؛

العبوات) أنواع  وبيع جميع  شراء)

والزجاجية) والبالستيكية  املعدنية 

الصناعية) لألنشطة  املخصصة 

والزراعية)؛

وتعبئة) وتكييف  ومعال ة  جمع 

جميع أنواع منتجات الفاكهة املبكرة)

والحمضية بجميع أشكالها،)إلخ).....

يقوم مصنعو األكياس أو العلب)

الورقية بامليكانيكا)؛

البالستيك) أغشية  وبيع  إنتاج 

الالصق)؛

وتصدير) استيراد  شركة  تشغيل 

ل ميع املنتجات على اختالف أنواعها)؛

تقديم الخدمات)؛

إنتاج البيض والفروج)؛

تربية الدواجن وتربية الدواجن)؛

التربية والتسويق والذبح)؛

جائزة املشاركة)؛

تصدير التنقيب)؛

وتوزيع) وتسويق  استيراد 

والزراعية) النباتية  الصحة  منتجات 

والكيماويات والبذور)؛

بشكل) والتجارة  وتصدير  استيراد 

عام ل ميع املنتجات الزراعية وجميع)

السلع والبضائع واألجهزة مهما كانت)

طبيعتها أو منشئها)؛

تسويق املواد بكافة أنواعها)؛

دراسة وتنفيذ املساحات الخضراء)

واملشاريع الزراعية)؛

أعمال البستنة وصيانة املساحات)

واملدرجات) والديكور  الخضراء)

واملعارض.

ومكافحة) النباتية  الصحة 

)االغتراب عن الواقع وتطهير) اآلفات)

الحشرات()؛

املدنية) والهندسة  البناء) أعمال 

واألعمال املتنوعة،)جميع الحرف)؛

استيراد وتصدير)؛

تجارة)؛
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البضائع) نقل  أنشطة  جميع 
الوطنية والدولية)؛

أشكالها) بجميع  املشاركة  جائزة 
لها غرض) أو مؤسسة  أي شركة  في 

مماثل أو مرتبط)؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
للشركة في جميع العمليات التجارية)
التي قد تكون مرتبطة بأحد األشياء)

املذكورة أعاله.
 122.222 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر االجتماعي):)15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط. 
التسيير):)أنيطت مهمة التسيير إلى)
السيد انس الغالي لفترة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجاري  بالس ل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
)رقم الس ل التجاري):)161533.
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األمـــــانة امللكية للمغرب
29 شارع العلويين  رقم 

-1 الرباط -
ال مع) محضر  بمقت�صى 
بتاريخ))) املنعقد  ( االستثنائي) العام 
 FORTIS– لشركة) ( ( (03/01/2022
ش.ح.م.م،) ( (-SECURITE MAROC
25)شقة رقم))) ( مقرها الرباط)))عمارة)
2)زاوية))زنقة جبل تازكة))و زنقة بهت)
  100.000,00 ( ( ( رأسمالها) ( أكدال،)
التجاري) بالس ل  واملقيدة  درهم،)
تحت رقـــــــم)73577.))قد أشار الى وفاة)
الشريك الراحل العراقي محمد فاضل)
العراقي.) الراحل محمد  والده  ووفاة 
والورثة) الباقي  املساهم  قرر  لهذا 
تأسيس نظام أسا�صي جديد للشركة)
أدرجت) حيث  (04/01/2022 بتاريخ)
لعقود) وفًقا  الورثة  ( أسماء) فيه 
  2222 يونيو) فاتح  بتاريـــــخ   اإلراثــــــــــــة 

و2)فبراير)2221)وهـــم):

 63 ب) ممل  مريم  السيدة  (-

 98 العراقي ب) السيدة كنزة  حصة،)

 198 السيد عثمان عراقي ب) حصة،)

ب) العبادي  عائشة  السيدة  حصة 

العراقي السيدة خديجة  حصة،) (92 

علي) محمد  والسيد  حصة  (17 ب)

العراقي ب)34)حصة.).

مؤرخ) ( عرفي) عقد  بموجب  (*

بالرباط بتاريخ)05/01/2022):

أعاله) املذكورين  الورثة  قام  (-

بتفويت جميع الحصص االجتماعية)

وتقدر ب) الشركة  في  يمتلكونها  التي 

522)حصة اجتماعية لصالح السيد)

الحسن املـرني�صي.)))))))

)*)إن ال مع العام املنعقد بتاريخ)

18)أبريل)2222)قد وافق))على تفويت)

الحصص االجتماعية))املذكورة أعاله))

مشيرا إلى أن جميع))حصص الشركة)

الحسن) السيد  ملك  في  أصبحت 

املرني�صي.

 FORTIS ( أصبحت شركة) ( ( كما)

(»SECURITE MAROC» SARL

شركة حات مسؤولية محدودة وحات)

الشريك الوحيد.

كما قرر ال مع):

 FORTIS« عالمة) إضافة  (-

TECHNOLOGIE«)إلى اسم))شركة):

 FORTIS SECURITE MAROC»

(»SARL AU

)-)تمديد الهدف االجتماعي للشركة)))

ليشمل األنشطة التاليــــــــــــــــــــــــة)):

األمن،) وأدوات  مواد  “جميع 

العمل) وسترات  (، الرسمي) الزي 

واالكسسوارات«

-))تجديد مدة تسييرالسيد الحسن)

املرني�صي وحلك لفترة غير محدودة.)

تم وضع قوانين أساسية جديدة)

في)19)أبريل)2222.

لدى كتابة) ( القانوني) تم اإليداع 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقــــــم)) تحت  (06/07/2022 بتاريخ)

.126223
بمثابة مقتطف وبيان فيرمــــــــاك
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 DOMINE AGRICOLE  
 ZAMOUR

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
ثم وضع قوانين) (،2222 فاتح يوليو)

الشركة حات املميزات التالية):))))))
 DOMINE ( (: التسمية)

 AGRICOLE ZAMOUR
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
وتشغيل) وإدارة  تأجير  (: املوضوع)

املزارع)؛
شراء،)بيع استيراد،)وتوزيع جميع)
لتربية) املخصصة  واألدوات  املواد 

املوا�صي.
شراء،)بيع،)استيراد،)وتوزيع جميع)
لزراعة) املخصصة  واألدوات  املواد 
مثل معدات الري واملعدات الزراعية)
واألدوات واملنتجات البيطرية والبذور)

املختارة)......)ألخ.
املقر الرئي�صي):)تجزئة الوكالة)21،)
بلوك)E،)رقم)E 222،)الشقة رقم)21 

العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 
حصة من) (1.222 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) ويملكها  درهم  (122 فئة)

السيد الحسين بويدية.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الحسين بويدية.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون)
الرقم) تحث  (2222 يوليو) (7 بتاريخ)

التحليلي عدد):)42369.
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 STE MICRO AFRIQUE
POUR L›IMPORT - EXPORT

SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
21)يونيو)2222،)ثم إنشاء)شركة حات)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 STE MICRO ( (: التسمية)

 AFRIQUE POUR L’IMPORT -

EXPORT

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق)

وشراء)وبيع الفواكه واألغذية العامة)

وجميع املنتجات الغذائية)؛

 428 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

 2 الشقة) الوالء) عمارة سمية شارع 

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

رأس املال):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسم إلى)1222)حصة من فئة)

122)درهم للواحدة.

السيد محمد) (: املال) توزيع رأس 

زايدي)522)حصة)؛

 522 زايدي) القادر  عبد  السيد 

حصة.

محمد) السيد  تعيين  تم  التسيير 

زايدي) القادر  عبد  والسيد  زايدي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة)

مع اعتماد اإلمضاء)املنفصل لهما.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية بواد الذهب بتاريخ)5)يوليو)

وبالس ل) (2022/1158 تحت) (2222

التجاري تحت رقم)22211.
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TAZARIN LTD
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) وضع  تم  (2222 يوليو) (4

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

محدودة حات املواصفات التالية):

 TAZARIN LTD SARL((:(التسمية

AU

محدودة  مسؤولية  حات  لشركة 

لشريك وحيد.
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تجارة   : االجتماعي  الهدف 

األغذية الزراعية / تسويق منتجات 

استيراد   / التجميل  مستحضرات 

وتصدير.

(& س/أ شركة) (: االجتماعي) املقر 

خدمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاريخ تس يلها في الس ل)

التجاري عدا إحا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

من) يتكون  (: االجتماعي) الرأس 

122.222)درهم.

تسيير الشركة):)تم تعيين عبد هللا)

امسحل.

الس ل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

التجاري بأكادير)8)يوليو)2222)تحت)

للس ل التحليلي رقم) (111642 رقم)

.52263
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L’ESPACE SUPERMARCHE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : AGADIR, MAG

 RDC(AVENUE(TAZA(N°5145

HAY MOHAMMDI

تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ العيادي  عثمان  (  األستاح)

  11)ماي)2222)و املس ل بأكادير بتاريخ

اسم) تغيير  تم  (،2222 ماي) (22  

 JAAMI MARKET من) الشركة 

SARL AU إلى   ،SARL AU 

(»L’ESPACE SUPERMARCHE»

النظام) من  (3 املادة) تعديل  وكذا 

األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 يونيو) (22 بأكادير بتاريخ)

رقم)112399.
للخالصة والتذكير
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ISSALMAN RIVER
SARL

اسلمان ريفر )ش.م.م.(
 ENSEIGNE : YS(ATLANTIC

AQUACULTURE
رأسمال : 82.222 درهم

تفويت الحصص
ال مع) محضر  بمقت�صى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
واملس ل) (2221 ديسمبر) (9
،R041925/2021 رقم)  تحت 
بالرباط) (RE-222122518382246

يوم)14)ديسمبر)2221)تقرر ما يلي):
تفويت جميع الحصص اململوكة)
من طرف السيد املصطفى االسعافي)
السيد) إلى  حصة  (4282 عددها)

هونكرونك يانك.
مصطفى) السيد  استقالة 
سغروشني) احمد  والسيد  االسعافي 
من مهمة التسيير املشترك ومنحهما)

اإلبراء)؛
يانك) هونكرونك  السيد  تعيين 
الحامل لبطاقة اإلقامة باملغرب رقم)

BE76318X)شريك في التسيير)؛
التجاري الشعار   إضافة 

 »YS ATLANTIC AQUACULTURE»
للشركة ؛

و   6 املواد  تعديل  على  املوافقة 
األسا�صي  النظام  وتحديث   14 و   7

للشركة.
بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة)
التجارية للرباط بتاريخ)7)يوليو)2222 

تحت رقم)126266.
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FRIGO-GH
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تأسيس) تم  بتمارة  (22/06/2022
شركة حات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):
FRIGO-GH   SARL(:(التسمية

استغالل) (: اإلجتماعي) الهدف 
مستودعات التبريد.

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي:)34)شارع العربية)
السعودية تقاطع رقم)6)تمارة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000,00 في) الشركة  رأسمال 
حصة)) (1.222 الى) موزعة  درهم 
اجتماعية بقيمة)122))حصة))كتالي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
522- الحموتي) فكري  للسيد 

حصة
     -  522 الحموتي) محمد  للسيد 

حصة
السيد فكري الحموتي) (: التسيير)
 R129631 الوطنية) البطاقة  رقم 
5)رقم) القاطن ب حي االندلس شارع)

58)تمارة)).
رقم) الحموتي  محمد  والسيد 
بلوك) ( ( ( ( (88993 ( البطاقة الوطنية)
يعقوب) حي  املسيرة  (24 ( رقم) ب17)

املنصور.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية تمارة بتاريخ)06/07/2022 
تحت رقم الس ل التجاري136747. 
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 FRIGO ESPACE AL
MAGHRIB

Au(capital(de 1 00 000,00   dh 
 N34,Rue(Arabie(Saoudite(Angle

   6 témara
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
العام) لل مع  (22/06/2022
في) للمساهمين  االستثنائي 
 FRIGO ESPACE AL« ( ( ( ( شركة)
تغيير اسم الشركة إلى) (»MAGHRIB
 MENUISERIE MODERNE AL  »

»(MAGHRIB
الهدف اإلجتماعي لشركة) إلغاء) (-
القديم واستبداله بهدف اإلجتماعي)

جديد))
-)تجارة))بيع))الخشب في حالة خام)

أو بعد عمليات التحويل
الخشب)) واستيراد  توزيع  (-

ومنتجات العزل.

-)النجارة العامة وتصنيع وتركيب)

ال ديد والتجديد والتخطيط وجميع)
األعمال املتعلقة بنشاط البناء.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

07/07/2022)تحت رقم)126239
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TECNOVER شركة
ش.م.م بشريك وحيد

رقم 1 زنقة الظافر حي االنبعاث، 
سال

الزيادة في رأسمال الشركة 
واملصادقة عليه :

العام) ال مع  ملحضر  تبعا 
فاتح) يوم  بسال  املؤرخ  االستثنائي 
الوحيد) الشريك  قرر  (2222 يونيو)
لشركة)TECNOVER)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  في  زيادة 
إلى) ()422.222 )أربع مئة ألف درهم)
وحلك) درهم() مليون  (1.222.222(
بخلق)6222)حصة اجتماعية جديدة)
درهم للحصة جميعها) (1222 قيمتها)
لالكتتاب من طرف الشريك الوحيد)
وللتحرير بمجموع املبالغ باملوازنة مع)

حسابه ال اري املدين.
املصادقة على زيادة في الرأسمال.

تعديل في القانون األسا�صي.
املحكمة) لدى  (: القانوني) اإليداع 
  2222 يوليو) (4 االبتدائية بسال يوم)

تحت رقم اإليداع)39228.
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 OPTIMADECISION شركة
CONSUTING

شركة محدودة املسؤولية من شريك 
واحد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : اقامة األوائل 

تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع 

غزة العمارة د الشقة 15 تمارة

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (2222 أبريل) (4  

حات املسؤولية املحدودة والتي تتميز)

بما يلي):
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(: االجتماعية) التسمية 
 OPTIMADECISION شركة)

.CONSUTING
كما) املغرب  في  الشركة  موضوع 
(/ الدراسة) (/ :االستشارة) الخارج) في 

التسيير واملواكبة االستراتيجية.
األوائل) إقامة  (: االجتماعي) املقر 
وشارع) الثاني  الحسن  شارع  تقاطع 

غزة العمارة د الشقة)15)تمارة.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها النهائي)
ما عدا في حالة فسخها أو تمديدها)
القوانين) عليه  تنص  ما  حسب 

األساسية.
 122.222 في) محدد  (: الرأسمال)
درهم مقسما إلى)1222)حصة بقيمة)

122)درهم للحصة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
ه ر اليسيني ومريم) (: طرف السيدة)

اليسيني.
 N/01/01(تبتدئ السنة املالية في

وتنتهي في)N/12/31)من كل سنة.
وقد تم تس يل الشركة باملحكمة)
يوليو) (6 (: بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2222)تحت رقم):)8495.
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RAAM PRESTIGE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 122.222 درهم

 S.A DOMICOM : املقر االجتماعي
 ImmB 226, 1er(ETAGE, Appt
 A, BUREAU(N°1ET2, AIN(EL

HAYAT 1 SKHIRAT
تعديل

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
ومن خالل محضر) (2222 ماي) (18  
ال مع العام االستثنائي قرر الشركاء)

ما يلي):
252)حصة من أصل) تفويت) (- (1
خالد) عدنان  السيد  حصة  (522
بشير) السيد  لفائدة  حلوه  ياسين 

بابور.
252)حصة من أصل) تفويت) (- (2
522)حصة السيد عمر الكوط لفائدة)

السيد بشير بابور.

خالد) عدنان  السيد  تعيين  (- (3

بابور) بشير  والسيد  حلوه  ياسين 

كمسيرين جدد للشركة بعد استقالة)

السيد عمر الكوط من مهام التسيير.

االجتماعي) املقر  تحويل  (- (4

 113 الرقم) الروز  عين  تجزئة  إلى 

الصخيرات املركز،)الصخيرات.

التجاري) النشاط  تغيير  (- (5

(/ املناجم) استغالل  إلى  للشركة 

التصدير واالستيراد.

األسا�صي) القانون  تحيين  (- (6

للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بتمارة بتاريخ)7)يوليو)2222 

تحت رقم)8522.
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 SOCIETE COOPERATIVE

MALLOUKI FRERES
»S.C.M.F»

SARL

شركة حات مسؤولية محدودة

برأسمال : 12.222 درهم

العنوان شارع باتراي ميدلت

RC : 1785 - IF : 24814002

العادي) غير  العام  ال مع  إن 

 SOCIETE« املسماة) للشركة 

 COOPERATIVE MALLOUKI

FRERES »S.C.M.F« SARL واملنعقد 

بتاريخ 26 مارس 2222 تقرر ما يلي :

إقالة مدير مشارك السيد ملوكي 

أحمد.

تعيين مدير واحد.

اتخاح القرار في األمور اإلدارية.

األسا�صي  النظام  من  التحديث 

املوحد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   182 رقم  تحت   بميدلت 

7 يوليو 2222.
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SOCIETE ARGACHARM

SARL AU

 شركة حات مسؤولية محدودة

 حات الشريك الواحد

رأسمالها : 122.222 درهم

 LOT TAJDID : املقر االجتماعي

 2ème(ETAGE(N° 5 EL(BASSATINE

MEKNES

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الواحد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (21 بمكناس بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الواحد املتوفرة على املميزات التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

.ARGACHARM SARL AU

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.

بيع وتسويق زيت أركان) (: الغرض)

تجارة االستيراد والتصدير.

مقر الشركة):)مكناس.

درهم) (122.222 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)1222)حصة بقيمة)122 

السيدة) (: درهم للواحدة املسندة إلى)

سعاد ملرابط.

التسيير):)السيدة سعاد ملرابط.

السنة املالية):)تبتدئ بتاريخ فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تس يل)

الشركة بالس ل التجاري.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

رقم) تحت  (2222 يوليو) (7 بتاريخ)

2577)الرقم التجاري):)56671.
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MZALYSS
SARL AU

رقم الس ل التجاري 43281

زاوية زنقة املختار وممر 85 محل 

رقم 2 القنيطرة

حل الشركة
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد)

2222)تم تقرير) 32)يونيو) واملؤرخ في)

ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

سميرة) ممنير  السيدة  تعيين 

كمصفية لها.

تم الحل باملقر االجتماعي للشركة)

: زاوية زنقة املختار وممر  الكائن في)

85 محل رقم 2 القنيطرة.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) للمحكمة  التجاري 

تحت) (2222 يوليو) (7 بالقنيطرة يوم)

رقم)2711.
للبيان
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INFINITY AGRICULTURE
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة شريك 

وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 54 شارع تانسيفت 

رقم الشقة 1 أكدال - الرباط

رقم الس ل التجاري : 153953 

املدينة : الرباط

لل معية) عرفي  محضر  على  بناء)

في) املؤرخة  االستثنائية  العمومية 

 INFINITY« لشركة) (2221 3)نوفمبر)

 »AGRICULTURE( INVESTMENT

حات) ش.و،) ش.م.م.) (SARL AU

قرر) درهم،) (122.222 رأسمال)

الشريك ما يلي):

ياسين) حمو  بن  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

كاظم) تركي  خليل  السيد  تعيين 

شمر كمسير جديد للشركة.
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االجتماعية) الحصص  بيع جميع 

البالغ عددها)1222)حصة التي يملكها)

 122 بقيمة) أحمد  حمدان  السيد 

درهم لكل منها،)واململوكة في رأسمال)

 INFINITY(»AGRICULTURE«(شركة

INVESTMENT SARL AU)إلى شركة)

 ZAD AVOCADO AGRICULTURE

.SARL

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2222)تحت الرقم)5957.
الستخراج وحكر

املسير

330 P

األستاح عبد الفتاح الشافعي

موثق

SEA VIEW

CAFE RESTAURANT
SARL

املحدودة

هبة حصص اجتماعية في  شركة 
حات املسؤولية املحدودة

محرر) توثيقي  عقد  بمقت�صى  (

(،2222 يونيو) (19 أبريل و) (18 بتاريخ)

الفتاح) عبد  األستاح  طرف  من 

القنيطرة،) بمدينة  املوثق  الشافعي،)

في) اجتماعية  حصص  تفويت  ( تم)

الشركة حات املسؤولية املحدودة التي)

 SEA VIEW CAFE« ( (: تحمل تسمية)

واملس لة) (،»RESTAURANT SARL

تحت) بالقنيطرة  التجاري  بالس ل 

للبيانات) وفقا  وحلك  (،58725 رقم)

اآلتية):

العدد اإلجمالي للحصص موضوع)

التفويت):)332)حصة.

تعيين املفوتين وتفصيل الحصص)

املوهوبة):

(- مشليوي) السعيد  نور  السيد 

الحصص املفوتة)166)حصة.

-)الحصص) ( السيد سعيد ح ام)

املفوتة)166)حصة.

املفوت له):
(: امل موع) السيد رضوان ح ام.)

332)حصة.
بقي) التفويت  هذا  إثر  وعلى 
املفوتان مالكين في الشركة للحصص)

التالية):
(: مشليوي) السعيد  نور  السيد 

134)حصة.
السيد سعيد ح ام)):)234)حصة.
على) تغيير  أي  يطرأ  لم  حين  في 

الحصص العائدة لباقي الشركاء.
تم اإليداع القانوني لعقد تفويت)
املحكمة) ضبط  بكتابة  الحصص 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)2658.
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SOCIETE PARA J.B
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : بشارع الحسن 
الثاني الحي ال ديد الرعاية 

االجتماعية دار األطفال سيدي 
قاسم

تكوين شركة
مصذح) عرفي  عقد  بموجب 
تم) (2222 يونيو) بتاريخ24) اإلمضاء)

االتفاق علي ما يلي):
املسؤولية) حات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املميزات التالية):
 SOCIETE PARA J.B (: التسمية)

.SARL
مواد) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

ومستحضرات التجميل بالتقسيط.
مفاوضات وتجارة حرة.

استيراد والتصدير.
الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 
الرعاية) ال ديد  الحي  الثاني 
سيدي) األطفال  دار  االجتماعية 

قاسم.
الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 
يوم) تبتدئ  سنة،) (99 في) املحددة 
التجاري) بالس ل  الشركة  تس يل 
تمديد) أو  املسبق  تفكيكها  ماعدا 

املدة.

الشركة) الشركاء) مد  (: الرأسمال)
بما يلي):

بمبلغ) جليلة  بوعلي  السيدة 
92.222)درهم.

بمبلغ) ادريس  بوعلي  السيد 
12.222)درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
التي) جليلة  بوعلي  السيدة  طرف 
21)سيدي) تقيم بتجزئة العلوي رقم)
 GK الوطنية) البطاقة  رقم  قاسم،)

66198)ملدة ثالث سنوات.
املالية) السنة  (: املالية) السنة 
في وتنتهي  يناير  فاتح  من   تبتدئ 

 31)ديسمبر.
في ستنتهي  عملية  سنة   أول 

 31)ديسمبر لسنة)2222.
من) (%(5 تخصم) (: تقسيم األرباح)

أرباح الشركة كاحتياط قانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
فاتح) بتاريخ  (165 رقم) تحت  قاسم 

يوليو)2222.
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DINAFID PRO
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 4، زاوية شارع 
مصطفى الرفيعي وغرنيط مكتب 

رقم 5، القنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي س ل) (: أوال)
(،2222 يونيو) (15 بتاريخ) بالقنيطرة،)
لشركة) األسا�صي  القانون  حرر 
حات) املحدودة  املسؤولية  محدودة 
املواصفات) تحمل  وحيد  شريك 

التالية):
 DINAFID PRO SARL(:(التسمية

.AU
الهدف):)هدف الشركة):

استشارات قانونية.
زاوية شارع) (،4 (: االجتماعي) املقر 
مكتب) وغرنيط  الرفيعي  مصطفى 

رقم)5،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
حدد رأس) (: الرأسمال االجتماعي)
املال في مبلغ)122.222)درهم مقسمة)
درهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)
على) الشركاء) بين  موزعة  للواحدة 

الشكل التالي):
 1222 (: حسن) سلي�صي  السيد 

حصة.
امل موع):)1222)حصة.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
السيد) (: املسير) قبل  من  محددة 

السلي�صي حسن.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
إلنشاء) (%5 تقتطع) (: األرباح)
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
الشركة) تس يل  وتم  (: ثانيا)
بتاريخ بالقنيطرة  التجاري   بالس ل 

 5)يوليو)2222)تحت رقم)65897.
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AMTROC
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة 8 شارع 43 

حي طارق سيدي مومن
 الدار البيضاء
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي س ل)) (: أوال)
يونيو) (17 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
األسا�صي) القانون  حرر  (،2222
لشركة محدودة املسؤولية املحدودة)
حات شريك وحيد تحمل املواصفات)

التالية):
.AMTROC SARL AU(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):
مقاولة في األشغال املختلفة.

مقاولة في نقل البضائع.
بيع جميع مواد البناء.

8 شارع  عمارة   : االجتماعي) املقر 
الدار  مومن  سيدي  طارق  حي   43

البيضاء.
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املدة):)99)سنة.

حدد رأس) (: الرأسمال االجتماعي)

املال في مبلغ)122.222)درهم مقسمة)

درهم) (122 حصة بقيمة) (1222 على)

على) الشركاء) بين  موزعة  للواحدة 

الشكل التالي):

 1222 (: محمد) اكلميس  السيد 

حصة.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

السيد) (: املسير) قبل  من  محددة 

اكلميس محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

إلنشاء) (%5 تقتطع) (: األرباح)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
ثانيا):)وتم إيداع الس ل التجاري)

 2222 5)يوليو) بالدار البيضاء)بتاريخ)

ومقيد بالس ل) (832188 تحت رقم)

التحليلي رقم)548965.
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ANA ASSISTANCE
شركة حات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 1.322.222 درهم

مقرها االجتماعي : 211، الطابق 

األول، تجزئة »أنهي«، حد السوالم 

برشيد

الس ل التجاري رقم 5623 برشيد

تعديالت قانونية
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

يونيو) (16 غير العادي ببرشيد بتاريخ)

2222،)قرر الشريك الوحيد،)ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  رفع  (- (1

 1.322.222 إلى) درهم  (122.222

درهم،)وحلك بإصدار)12.222)حصة)

درهم) (122 اجتماعية جديدة بقيمة)

 1.222.222 يعادل) ما  أي  للحصة،)

طريق) عن  بكاملها،) محررة  درهم،)

قبل) من  الشركة  دائني  مقاصاة 

الشركة) رأسمال  ليصبح  الشركاء،)

موزع كالتالي):

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 

1.322.222)درهم مقسم إلى)13.222 

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 

مكتتبة،) بكاملها،) محررة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 13.222 (: أكو�صي) يونس  السيد 

 1.322.222 أي ما مجموعه) حصة،)

درهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

 4 669)بتاريخ) االبتدائية ببرشيد رقم)

يوليو)2222.

تفويت مجموع الحصص في) (- (2

ما) أي  أكو�صي،) يونس  السيد  ملك 

مجموعه)13.222)حصة بقيمة)122 

أحمد) السيد  لفائدة  للحصة  درهم 

صوفي،)الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

تبعا ملحضر ال مع العام) (،LC 5352

يونيو) (17 غير العادي ببرشيد بتاريخ)

2222،)ليصبح رأسمال الشركة موزع)

كالتالي):

 13.222 (: صوفي) أحمد  السيد 

 1.322.222 أي ما مجموعه) حصة،)

درهم.

قرر الشريك الوحيد تعيين) ( (- (3

الحامل) الدحماني،) لحسن  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

لشركة) جديد  مسير  (،BE517281

ملدة) (»STE ANA ASSISTANCE»

 17 تاريخ) من  ابتداء) سنوات  ثالث 

يونيو)2222.

املتعلقة) اإلمضاءات  جميع 

بالشركة يقوم بها السيد أحمد صوفي)

تبعا لتفويض.

15)مكرر) و) (7 و) (6 تغيير الفصول)

لهذه) تبعا  األسا�صي  القانون  من 

التعديالت.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 673 رقم) تحت  ببرشيد،) االبتدائية 

بتاريخ)5)يوليو)2222.
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 REALISATIONS GENIE CIVIL
ET INDUSTRIES

Par(abréviation : »REGI« SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : زنقة موالي 

سليمان، إقامة كريم - القنيطرة
الس ل التجاري 26355

تحويل املقر االجتماعي وتغيير 
أهداف الشركة

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
غير العادي،)تقرر ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان القديم):

زنقة موالي سليمان،)إقامة كريم)
-)القنيطرة.

بقعة) (: ال ديد) العنوان  إلى 
(- البلدي) الصناعي  الحي  (،63 رقم)

القنيطرة.
ليصبح) الشركة  هدف  تغيير 

كالتالي):
االستيراد والتصدير.

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

ميكانيكي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

91881)بتاريخ)28)يونيو)2222.
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HAPPY BRAND
 شركة حات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : رقم 77، زاوية 
شارع اإلمام علي وزنقة عمرو بن 
العاص، متجر رقم 1، القنيطرة

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى  (
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�صي)
لشركة حات املسؤولية املحدودة حات)

املواصفات التالية):
 HAPPY BRAND (: التسمية)

.SARL
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

زاوية   ،77 : رقم  املقر االجتماعي)

بن  عمرو  وزنقة  علي  اإلمام  شارع 

العاص، متجر رقم 1، القنيطرة.
وسيط تجاري) (: موضوع الشركة)

للمؤسسات))التجارة اإللكترونية(.

التغدية العامة.

مطبعي.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (122.222 مبلغ) في  الشركة 

 122 1.222)حصة بقيمة) مقسم إلى)

بكاملها،) محررة  للواحدة،) درهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد أحمد الس اعي.

السيدة سارة الس اعي.

السيد عبد الرحمان الس اعي.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد أحمد) (: التسيير)

الس اعي.
التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)65893)بتاريخ)5)يوليو)2222.
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MAJOTRADE
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 62، زنقة محمد 

العمراوي، الطابق األول، مكتب رقم 

1، القنيطرة

الس ل التجاري رقم 52743

تحويل املقر االجتماعي
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

 2222 فبراير) (12 غير العادي بتاريخ)

 ،»MAJOTRADE SARL« لشركة)

تقرر ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

من العنوان القديم : 62، زنقة محمد 

العمراوي، الطابق األول، مكتب رقم 

1 - القنيطرة.

رقم  بقعة   : ال ديد  العنوان  إلى 

32، الحي الصناعي البلدي الساكنية 

- القنيطرة.
القانون  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�صي للشركة.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13326

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

92574 بتاريخ فاتح مارس 2222.
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GALAXY ELECTROWORLD
شركة حات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الدار البيضاء - 2، 

شارع ملوية
الس ل التجاري رقم 522311

نقل أسهم الشركة وقرار الشركاء
قرار) محضر  بموجب  (- (I
 GALAXY« الشركة) شركاء)
حات) شركة  (،»EUROWORLD
يونيو) (6 بتاريخ) محدودة،) مسؤولية 
االجتماعي) مقرها  يقع  التي  (،2222
حي) (- شارع ملوية) (2 (- بالدار البيضاء)
درهم) (122.222 رأسمالها) الحديقة،)
مس لة بالس ل التجاري تحت رقم)
522311)بالدار البيضاء،)تقرر ما يلي):
1 - قبول وتصديق بيع األسهم بين 
والسيد  اللشانداني  باركاش  السيد 
والسيد  )البائعون(  باباني  كيشور 
سنغ  وسوريندرا  دانواني  ديباك 

شودهري )املفوت لهم(.
2 - استقالة السيد كيشور باباني 

من منصبه كمسير.
3 - تعيين السيد ديباك ضانواني 

كمسير جديد.
األسا�صي  النظام  تحيين   -  3

للشركة.
II - تم اإليداع القانوني في الس ل 
التجاري بالدار البيضاء يوم 6 يوليو 

2222 تحت الرقم 832426.
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SATGURU CAR
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
برأسمال 1.222.222 درهم

املقر الرئي�صي : زنقة ابن منير - رقم 
22 مركز اندلوسيا - املعارف - الدار 

البيضاء
الس ل التجاري رقم 391841

استقالة املسير املساعد

تحيين النظام األسا�صي
ال معية) اجتماع  ملحضر  وفقا 
أبريل) (25 العامة غير العادية بتاريخ)
2222)قرر شركاء)شركة سات كورو)

«SATGURU CAR«،)ما يلي):
استقالة السيد يوسف حمزاوي 

من منصبه كمسير مشارك.
تأكيد إدارة الشركة للسيد الليت 
موجاردي  مانيش  والسيد  شاتواني 

ملدة غير محدودة.
تحيين النظام األسا�صي للشركة.

الس ل  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري بالدار البيضاء في 15 يونيو 

2222 تحت الرقم 827914.
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حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس))بلوك)12)رقم)28

الطابق األول،)الحي الصناعي)-)اكادير

TEL/FAX(:(05(28(82(29(72

STE AMRITA
 S.A.R.L

رأسمالها : 122.222 درهم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
الرباط) بسيدي  (2222 يونيو) (29
القانون) إحداث  تم  وساي  سيدي 
محدودة) لشركة  األسا�صي 

باملواصفات التالية املسؤولية):
Sté AMRITA Sarl(:(االسم

املقر االجتماعي):)محل رقم)7472  
بسيدي الرباط سيدي وساي شتوكة)

ايت باها.
التدريب واالستشارات)؛) (: الهدف)
وتحسين) املوظفين  قدرات  تطوير 
الطىبيعية) املعال ة  ؛) وضعيتهم)
باالح ارالطاقية.)بيع الزينة والتحف)
والحلي.)جمع أح ار الطاقة واملعادن)
اإلنترنت. عبر  أو  مباشرة  وتسويقها 
مقهى ومطعم ومحل وجبات سريعة)
ومأكوالت خفيفة وشتى))املشروبات،)
األحداث) وتنظيم  الثقافي  التنشيط 
عامة،) تجارة  الحفالت،) وممون 
واستغالل) تسيير  وتصدير،) استيراد 

املقاوالت التجارية.

وعامة جميع العمليات واملعامالت)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  املتعلقة 
بالهدف االجتماعي و التي تساعد في)

تنمية الشركة.)
الشركة)) رأسمال  (: الرأسمال)
موزعة) درهم  (122.222 في) محدود 
درهم)) (122 1222)حصة بمبلغ) ( على)

للحصة في حوزة كل من):
 VERZULLI GIULIANA السيدة)

722)حصة.
 322 LUSSI RUDOLF السيد)

حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 غاية) إلى  يناير 

سنة.
:)تسير الشركة لفترة غير) التسيير)

محدودة من طرف كل من):
Mme. VERZULLI GIULIANA)و)

Mr. LUSSI RUDOLF
عمر الشركة):)محدود في)99)سنة.
ثم) لقد  (: القانوني) ( اإليداع)
اإليداع))القانوني لدى كتابة الضبط)
يوم بانزكان  االبتدائية   باملحكمة 

 1263 رقم) تحت  (2222 يونيو) (28
والس ل التجاري رقم)26427.
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FIDUCIAIRE ANZI

WB ELECTRIC POWER
SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة 
تأسيس شركة 

في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية):
حات) شركة  (: الصفةالقانونية)
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 WB ELECTRIC (: التسمية)

 POWER
أشغال) (: االجتماعي) الهدف 
أشغال) املدنية،) والهندسة  الكهرباء)

البناء)املختلفة.

درهم،) (122.222 (: املال) رأس 

مقسم كالتالي):

 1222 الصغير) بشرى  للسيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة.

مجموع):)1222)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيدة بشرى الصغير) (: التسيير)

كمسير وحيد ألجل غير محدود.

من فاتح يونيو إلى) (: السنةاملالية)

ماي من كل سنة ما عدا السنة) (31

االولى تبتدئ من تاريخ التس يل.

الطابق) (C/O ( (: املقراإلجتماعي)

األول بلوك)15C)حي الداخلة)-)أكادير.
رقم الس ل التجاري):

AGADIR - 51923

بمكتبة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بتاريخ بأكادير  التجارية   املحكمة 

28)يونيو)2222)تحت رقم)112484.
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 SOCIETE TAGHAZOUT DAR

DIAFA
شركة حات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد 

الس ل التجاري رقم 51921 اكادير

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 08/06/2022 بتاريخ) باكادير 

االستخالص))) مرجع  رقم  تحت 

خلق) تم  (2222222222212267

حات) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

مميزاتها اآلتية):

دار) تغازوت  شركة  (: التسمية)

الضيافة ش.ح.م.م.)الشريك الوحيد.

(: هدفها) الشركة  (: املوضوع)

تسيير) و  العقارات  وتشغيل  تأجير 

املمتلكات.
الطابق) (53 :)رقم) املقـر االجتمـاعي)

حسن) محج  مامونية  رواق  الرابع 

بونعمان حي الداخلة اكادير.))



13327 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

املـدة):)99)سنـة.)

الرأسمـال):)122.222)درهـم.

االحتياط القانوني) (% (5 (: األربـاح)

والباقي يوزع بين الشركاء)حسب توزيـع)

الحصص.

:)عهد تسيير الشركة إلى:)) التسيير)

السيد غالم عبداللطيف.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

تم) (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) باكادير  التجارية  باملحكمة 

28/06/2022)تحت رقم)112483.
للخالصة و البيان املسير:)تغازوت دار الضيافة)

ش.ح.م.م.)الشريك الوحيد
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 STE IDESSALK TRANSPORT
SARL AU 

ICE : 003094858000066

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ))

شركة) تأسيس  تم  (2022/06/23

محدودة املسؤولية حات شريك وحيد)

حات الخصائص التالية):)

 STE IDESSALK (: التسمية)

TRANSPORT Sarl.Au

سيدي) مركز  (: االجتماعي) املقر 

بيبي.

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

 122.222 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

التسيير):)خالد السالك.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

31)ديسمبر.

بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

  1291 رقم) تحت  بانزكان  التجاري 

الس ل) رقم  (01/07/2022 بتاريخ)

التجاري)26457.
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STE JMB TRANS
SARL

ICE. 003074382000018

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ))

شركة) تأسيس  تم  (2022/06/20

محدودة املسؤولية حات))الخصائص)

التالية):)

 STE JMB TRANS Sarl(:(التسمية

 26 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة اكدال رقم)17/12)ايت ملول.

الهدف):)نقل املستخدمين.

  122.222 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

السيد محمد بوجنوي) (: التسيير)

والسيد رشيد مودنبي.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

31)ديسمبر.

بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

 1292 رقم) تحت  بإنزكان  التجاري 

الس ل) رقم  (01/07/2022 بتاريخ)

التجاري)26459.

345 P

 STE JARDIN D’EL

PANADERO
SARL A.U

محدودة املسؤولية )ش.م.م(

تأسيس
بتاريخ))) عرفي  عقد  بمقت�صى 

25/05/2022)بأكادير حررت قوانين)

شركة محدودة املسؤولية خصائصها)

كالتالي):

 STE JARDIN D’EL (: االسم)

PANADERO - SARL A.U

الهدف):)مقهى،)مطعم.

في) يوجد  محل  (: االجتماعي) املقر 

رقم)1832،)بزنقة انزي،)حي السالم،)

اكادير.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الرأسمال االجتماعي):)حدد في مبلغ)
 1222 الى) مقسم  درهم  (122.222
للواحدة) درهم  (122 حصة من فئة)

موزعة على الشريك الوحيد):)
 1222 الدخنوني) ايمن  السيد 

حصة بمبلغ)122.222)درهم.)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
ايمن) السيد  محدودة  غير  وملدة 

الدخنوني.))
التوقيع))) حق  اسناد  (: االمضاء)

السيد ايمن الدخنوني.)
5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

30/06/2022)تحت رقم)112721.
للخالصة والتذكير)
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 E.A.V. COURTAGE شركة
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
محضر) حرر  بأكادير  (2022/04/28
محدودة) لشركة  فرع  تأسيس 

املسؤولية خصائصها كالتالي):
 E.A.V. COURTAGE(:(االسم

الهدف):)إرشادات التسيير.
مرحبا،) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
فبراير،) (29 شارع) الرابع،) الطابق 

تالبرجت،)أگادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
مبلغ)122.222)درهم مقسم الى)122 
للواحدة) دراهم  (122 فئة) من  سهم 

موزعة على):

سهم) (122 OSMANY ALEX
بمبلغ)122.222)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
 OSMANY(وملدة غيرمحدودة الـسـيـد

.ALEX
الــتــوقــيـع) حــق  اســنــاد  (: االمضاء)
 OSMANY اإلداري والــبــنــكـي للـسـيـد)

.ALEX
5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

2022/06/03)رقم)112121.
للخالصة والتذكير)
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SOCIETE BENIFIT.IO 
SARL

محدودة املسؤولية 
التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
حررت) بأكادير  (2222 يونيو) (23
املسؤولية) محدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالتالي):
   SOCIETE BENIFIT.IO (: االسم)

SARL
املعلومات) تكنولوجيا  (: الهدف)

)مبرمج،)محلل،)مصمم(.
مرحبا،) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
فبراير،) (29 شارع) الرابع،) الطابق 

تالبرجت،)أگادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
الى) مقسم  درهم  (122.222 مبلغ)
درهم) (122 فئة) من  حصة  (1222

للواحدة موزعة على الشركاء):
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السيد اشرف ايت بني افيط)492 

حصة بمبلغ)49.222)درهم.)

الـسيد ياسين لعليوي)512)حصة)

بمبلغ)51.222)درهم.)

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

وملدة غير محدودة للسيد اشرف ايت)

بني افيط والسيد ياسين لعليوي.

التوقيع) حق  اسناد  (: االمضاء)

السيد) او  لعليوي  ياسين  للسيد 

اشرف ايت بني افيط.

5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

30/06/2022)تحت رقم)112691.

348 P

AQUAFIRST شركة
SARL A.U

محدودة املسؤولية )ش.م.م(

التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

16/05/2022)بأكادير حررت قوانين)

شركة محدودة املسؤولية خصائصها)

كالتالي):

 AQUAFIRST - SARL (: االسم)

 A.U
:)تسيير و استغالل حقول) الهدف)

املساعدة) (، املائية) االحياء) تربية 

ومراقبة االشغال البحرية.)

مرحبا،) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

فبراير،) (29 شارع) الرابع،) الطابق 

تالبرجت،)أگادير.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

الرأسمال االجتماعي):)حدد في مبلغ)
 1222 الى) مقسم  درهم  (122.222
للواحدة) درهم  (122 حصة من فئة)

موزعة على الشريك الوحيد):)
حصة) (1222 اشكرمو) محمد 

بمبلغ)122.222)درهم.)
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)
الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
محمد) السيد  ( غيرمحدودة) ملدة  و 

اشكرمو.
التوقيع))) حق  اسناد  (: االمضاء)

السيد محمد اشكرمو.
5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
الضبط) بكتابة  القانوني 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

01/07/2022)تحت رقم)112723.
للخالصة والتذكير)

349 P

 GENERALE  شركة
MOUKAOUAMA

SARL A.U
محدودة املسؤولية حات شريك 

وحيد
 التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
26)يناير)2222)بأكادير حررت قوانين)
حات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي):
 GENERALE شركة) (: االسم)

 .MOUKAOUAMA SARL A.U
في) واستثمار  تأجير  (: الهدف)

عقارات مملوكة أو مؤجرة.
 N°( 2( ET( 5 (: االجتماعي) املقر 
 AVENUE( MOUKAOUAMA,

.LAKHYAM

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (5.394.222 مبلغ)

درهم) (122 فئة) من  حصة  (53942

للواحدة موزعة كالتالي):

  53.942 فكري) البشير  السيد 

حصة بمبلغ)5.394.222)درهم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.)

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

البشير) السيد  محدودة  غير  وملدة 

فكري.))

5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ)))))) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

24.27.2222)تحت رقم)112742.

350 P

 CENTRE شركة

 D’HEMODIALYSE

CLINIQUE DU REIN
شركة ش.م.م 

مقرها االجتماعي : شارع موالي

 عبد هللا جوهرة رقم 166 بيوكرا

تأسيس شركة
الشركاء) قرار  محضر  بـمقت�صى 

تم) (10/03/2022 بـتـاريـخ) املنعقد 

االتفاق على ما يلي):

التسمية):)شركة)»سونتر دو دياليز)

 CENTRE ش.م.م) غان  دي  كلينيك 

 D’HEMODIALYSE CLINIQUE

.DU REIN

امراض) في  استشارة  (: الهدف)

الكلى.

غسيل الكلى ليال ونهارا.
موالي شارع  (: االجتماعي)  املقر 

عبد هللا جوهرة رقم)166)بيوكرا.
 122.222 (: رأس املال االجتماعي)
1222حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
ترجع) الواحدة  للحصة  درهم  (122
ملصوبر) يوسف  للسيد  حصة  (222
حصة للسيد الحبيب الفاللي) و222)
بوكريم) احمد  للسيد  حصة  و222)
سبيو) لحبيب  للسيد  حصة  و222)

وصالح الدين ال ندي)222)حصة.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
وتخويله) ال ندي  الدين  صالح 
املنفرد) والبنكي  االجتماعي  التوقيع 

ملدة غير محدودة.
لهذا) القانوني  اإليداع  وتم 
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
بتاريخ) النزكان  االبتدائية  املحكمة 
  1282 رقم) تحت  (30/06/0222

والس ل التجاري رقم)26447.
351 P

STE TRACO REB
 SARL

رأس مالها : 522.222 درهم
املقر االجتماعي : بلوك5  رقم 11

حي بام ايت ايعزة تارودانت
 تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) إحداث  تم  (،14/06/2022
املسؤولية) حات  للشركة  األسا�صي 

املحدودة،)خصائصها كالتالي):
 TRACO REB SARL(:(التسمية

 11 رقم) بلوك5) (: املقر اإلجتماعي)
حي بام ايت ايعزة تارودانت.

الهدف اإلجتماعي):)
األعمال الكهربائية.

املختلفة) االشغال  في  مقاول 
والبناء.)

بيع االجهزة املعلوماتية و املكتبية.)
في:)) حدد  الشركة  رأسمال 
 5222 على) مجزء) درهم  (522.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي):
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السيد علي لباعلي):)2522)حصة،)

أي)252.222)درهم.

(: لباعلي) الدين  صالح  والسيد 

2522)حصة،)أي)252.222)درهم.

أي) حصة،) (5.222 (: امل موع)

522.222)درهم.

علي) السيد  تعيين  (: التسيير)
لباعلي وصالح الدين لباعلي كمسيري)

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ))

 -  333 رقم) تحت  (30/06/2022

الس ل التجاري):)8855.

352 P

STE ANA CHRONO
SARL

س.ت: 8841 تارودانت

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�صى العقد العرفي املؤرخ في)

01/06/2022)بأوالد تايمة،)تأسست)

محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي):)

 STE ANA CHRONO (: التسمية)

SARL

وتركيب) وبيع  شراء) (: الهدف)

وملحقاتها) اإلطفاء) معدات  وصيانة 

الحريق) وخراطيم  الحريق  وطفايات 

وحنفيات) الحرائق  كشف  ولوازم 

والفواصل) والصنابير  الحريق 

اللهب) مثبطات  الرغوة،) ومركزات 

األوتوماتيكي.) اإلطفاء) منتجات  (-

أجهزة) وإصالح  وصيانة  تركيب 

قياس سرعة الدوران والتاك غراف)

السرعة.) تحديد  أجهزة  وجميع 

وبيع) شراء) الذاتي.) التشخيص 

غيار) قطع  جميع  وصيانة  وتركيب 

وبيع) شراء) وملحقاتها.) السيارات 

 GPS أجهزة) وتركيب وصيانة جميع 

اإلضافية الغيار  وقطع  والكاميرات 

)للمركبة.)دراسة وبيع وتركيب وإعادة)
شحن جميع أنواع طفايات الحريق.)
استخدام) على  املوظفين  تدريب 
والتدريب) الحرائق  مكافحة  معدات 
حسب) الخرسانة  اآلخر.) املحدد 
الحية.) العروض  وكذلك  الحاجة،)
على) والحفر  الدعاية  أعمال  جميع 
صيانة) املعادن والخشب واألقمشة.)
والكهربائية) والصناعية  املمتلكات 
وامليكانيكية) واألتمتة  واإللكترونية 
أبواب) حلك  في  بما  واألمن  والحماية 
واالستيراد) العامة  التجارة  الحريق.)

والتصدير.
عمارة بوعدي،) (: املقر االجتماعي)

دنيا)22،)أوالد تايمة.
 122.222 (: الشركة) رأسمال 

درهــم.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.
الشريك) يسير الشركة،) (: التسيير)
ملدة) فاطمة،) عقلي  السيد  الوحيد،)

غير محدودة.)
رأسمال) وزع  (: الحصص) توزيع 
فئة) من  حصة  (1222 على) الشركة 
لفائدة) بكاملها  محررة  درهم،) (122

السيد عقلي فاطمة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 23/06/2022 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)315.
353 P

TAMC TRANS
SARL

س.ت : 8825 تارودانت
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة 
بمقت�صى العقد العرفي املؤرخ في)
27/05/2022)بأوالد تايمة،)تأسست)
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

مميزاتها كما يلي):)
 TAMC TRANS SARL(:(التسمية
املستخدمين) نقل  (: الهدف)
نقل البضائع لحساب الغير،) للغير،)
جميع تسويق  مختلفة،) أشغال 

واألثاث) الصناعية  واملعدات  املواد  (

املباني) تشييد  التداول.) والعقارات.)

الطرق.) اشغال  وتجهيزها.) وصيانتها 

والنظافة.)) واألمن  البستنة  أشغال 

ومياه) الصحي  الصرف  أشغال 

وتنظيم) الطعام  تقديم  الشرب.)

)ثقافية،) املختلفة) الفعاليات 
العامة) املرافق  إدارة  إلخ(.) رياضية،)

وتمثيل) وتصدير  استيراد  والخاصة.)

وتأجير وتوزيع وتجميع وتصنيع جميع)

والبيع) الشراء) الكهربائية.) املعدات 

املنتجات) كافة  والتمثيل  والتوزيع 

واملواد واملعدات الكهربائية.)التجارة.)

االستيراد والتصدير.

فوق العين حي) (: املقر االجتماعي)

الشراردة،)أوالد تايمة.
 122.222 (: الشركة) رأسمال 

درهــم.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.

السيد) يسيير الشركة،) (: التسيير)

طارزا ادريس ملدة غير محدودة.)

رأسمال) وزع  (: الحصص) توزيع 

فئة) من  حصة  (122 على) الشركة 

122درهم،)السيد طارزا ادريس)522 

 522 غيتة) مشيش  السيد  حصة،)

حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتارودانت بتاريخ)22/06/202)تحت)
رقم)298.

354 P

STE COLINS CARS
SARL

ICE 003086066000091

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت))
بتاريخ)29)يونيو)2222)تم وضع قانون)

املسؤولية) محدودة  لشركة  أسا�صي 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE COLINS CARS (: التسمية)

SARL

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات.

 122.222 في) حدد  (: املال) رأس 
حصة من) (1222 إلى) درهم مقسمة 

فئة)122)درهم موزعة كالتالي):
السيد العربي عزيز)522)حصة.

 522 املح وب) اد  رشيد  السيد 
حصة.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)
تأسيسها.

تجزئة) (31 رقم) (: املقر االجتماعي)
نافعة تزنيت.

دفري) نهيلة  السيدة  (: املسيرون)
مسيرة للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتزنيت))
تحت رقم)199)بتاريخ)2202/06/23.
355 P

EHLI CONSEIL
SARL AU

إنشاء شركة حات مسؤولية محدودة 
حات شريك وحيد:

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
املوثق) ايششطون،) سعيد  األستاح 
تم) (2222 يونيو) (29 بتاريخ) بأكادير،)
إنشاء)شركة حات مسؤولية محدودة)

حات شريك وحيد باملميزات التالية):
EHLI CONSEIL (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.
املوضوع):)استيراد وتصدير الورق)
الذ ري وتوزيع املنتجات النهائية على)

أساس الورق واألقمشة.
25،)شارع) :)بلوك) املقر االجتماعي)
 5 رقم) مكتب  (،133 رقم) تطوان،)
الحي املحمدي،) الطابق الثالث،) و6،)

أكادير.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املــــدة)

تس يلها في الس ل التجاري.
الرأسمــال):)32.222)درهم،)مقسم)
ٳلى)322)حصة اجتماعية بقيمة)122 
درهم للحصة الواحدة،)اكتتبت كلها)
نقدا وحررت بالكامل لفائدة الشريك)

الوحيد.
التسييــر):)تسير الشركة من طرف)
ملدة) اسماعيل  امغرور  ايت  السيد 

خمس))25()سنوات.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (2222 يوليو) (21 بأكادير بتاريخ)

رقم)112731.
مقتطف من أجل اإلشهار

356 P

LE BON COIN BEAUTY
S.A.R.LAU 

شركة حات مسؤولية محدودة

حات شريك واحد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي: الطابق االر�صي 

رقم ا3- عمارة طارق شارع موالي 

اسماعيل حي النهضة اكادير

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

قوانين) وضع  تم  (،2222 يونيو) (23

الشركة حات امليزات التالية):

 LE BON COIN (: التسمية)

BEAUTY SARLAU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة حات شريك واحد)

SARLAU

الهدف):)صالون حالقة للسيدات.))

الطابق االر�صي) (: املقر االجتماعي)

موالي) شارع  طارق  عمارة  ا3-) رقم 

اسماعيل حي النهضة اكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)122.222 

درهم مقسم الى)1222)حصة من فئة)

122)درهم.

إلى) أسند  التسيير  (: التسيير)

السيدة املكافح سيهام.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ (112746 رقم) تحت   ألكادير 

24)يوليو)2222.
من اجل النسخة و البيان عن املسير):

السيدة املكافح سيهام

357 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 APPT(N°(06(IMM(BELLADIM(BLOC(08(N°

212 AZROU  AIT MELLOUL

TEL(:(0640109989

 STE BAROPEX

CONSTRUCTION
 S.A.R.L

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

بموجب عقد عرفي مؤرخ بأكادير)

بتاريخ)23/06/2022)تم وضع النظام)

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

مميزاتها) تكمن  والتي  املحدودة 

فيما يلي):)

 STE BAROPEX (: التسمية)

.CONSTRUCTION S.A.R.L

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)

أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):

أشغال البناء)املختلفة.

 83 رقم) (12 بلوك) (: مقر الشركة)

بنسركاو اكادير.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 

 1222 مقسم إلى) (122.222 الشركة)

حصة حات)122)درهم كقيمة للحصة)

القيمة) ومدفوعة  مكتتبة  الواحدة،)

كليا ومخصصة للشركاء)اآلتية):

السيد برون سعيد)522)حصة.

السيد خفي�صي سمير)522)حصة.

فاتح) في  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

يسير الشركة السيدان) (: التسيير)

برون سعيد وخفي�صي سمير ملدة غير)

محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (04/07/2022 بتاريخ)

.112736
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 STE SABO EQUIPE
Société à Responsabilité Limitée

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social(est(fixé(à : AV

HASSAN(II(RUE 09 GUELMIM

ICE : 003106402000039

تـــأسيــس شركة
تاريخ) ب  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (،22/06/2022

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  حات 

التالية):

التسمية):)صابوا ايكيب.

الحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني زنقة)29)كلميم.)

درهم) (122.222 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)درهم.

الهـــدف):)أعمال مختلفة.)

الشــــــــــــــركاء):

ادريس الصافي)522)حصة.

ملام بوليد)522)حصة.

املسير القانوني):)ادريس الصافي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية))كلميم تاريخ)2022/07/01 

تحت رقم)266/2022.

359 P

A.ID NEGOCE
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة 
طبقا للعقد املؤرخ)17/06/2022 

A.ID NEGOCE شركة) تأسيس  تم 

بالخصائص التالية):

A.ID NEGOCE(:(االسم

الهدف):)التجارة بشكل عام.

تسويق جميع املنتجات الغذائية،)

منتجات التغليف ومواد التنظيف

املنتجات) جميع  وشراء) بيع 

واملعدات االستهالكية.

 92.222 (: امل موعة) رأسمال 

درهم.

التسيير):)علي ادولحيان.

رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 

شارع) املامونية  رواق  (4 الطابق) (53

حي) (522 ف.ه) بونعماني  الحسن 

الداخلة أكادير.

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالس ل التجاري باملحكمة املحكمة)

التجارية اكادير بتاريخ)30/06/2022 

في) ومس لة  (112722 رقم) تحت 

األرقام) تحت  التجاري  الس ل 

.51951
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AGA MULTI SERVICE
 .S.A.R.L D’A.U 

تأسيس شرکة
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

املساهم الوحيد ومميزاتها كالتالي):

 AGA MULTI SERVICE(:(التسمية

ش.م.م.م.و.

الهدف):)وكيل أعمال،)استشارات)

إدارية،)مستشار قانوني.

الطابق) (5 رقم) (: املقر االجتماعي) (

السعادة) حي  (112 االول عمارة رقم)

الدراركة اكادير.

درهم) (122.222 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.)

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

غير) ملدة  أحمد  بوبلي  السيد  طرف 

محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

99)سنة من تاريخ تقيدها) (: املدة)

بالس ل التجاري.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) باملحكمة  القانوني 

بتاريخ))) (112682 رقم) تحت  بأكادير 

.2022/06/29
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PIECES AUTO EL-HA 
 S.A.R.L 

تأسيس شرکة
تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

ومميزاتها كالتالي):

  PIECES AUTO EL-HA(:(التسمية

ش.م.م

الغيار) قطع  بيع وشراء) (: الهدف)

وإكسسوارات السيارات.
شارع) (18 رقم) (: االجتماعي) املقر 

قاسم أمين حي الداخلة أكادير.

درهم) (122.222 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

122)درهم للحصة الواحدة.)

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد أمسني حسن ملدة غير)

محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاتح يناير و تنتهى في)

كل سنة.

99)سنة من تاريخ تقيدها) (: املدة)

بالس ل التجاري.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) باملحكمة  القانوني 

بتاريخ) (112687 رقم) تحت  أكادير 

.2022/06/30
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BUROSCOP
.SARL AU

املقر االجتماعي : مكتب رقم 22 

كالغي مامونية شارع حسن بونعماني 

FH 500 حي الداخلة اكادير

انشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) وضع  ثم  (20/05/2022

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

حات املميزات التالية:

BUROSCOP SARL AU(:(االسم

هدف الشركة):)مكتب الدراسات)

واالستطالعات والبحوث.

املدة محددة في)99)سنة).

الراسمال محدد في مبلغ)122.222 
درهم مقسم الى)1222)حصة من فئة)
الواحدة قد تم) درهم للحصة  (122

اكتتابها للسيد يونس املهداوي.
تم تعيين السيد يونس) (: التسير)
غير) ملدة  كمسيرللشركة  املهداوي 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلداري و البنكي منفردا.
5)%)لتكوين) األرباح):)يتم اقتطاع)
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

112692)بتاريخ)30/06/2022.
للخالصة والتذكير

)قبال حسن
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شــــركة تولوكس كـــار
ش.م.م.ش.و

SOCIETE TOLUXE CARS 
sarl a.u

رأسمالها : 122.222 درهم
املقر االجتماعي : محل تجاري رقم 
145 شارع الخوارزمي املسيرة اكادير

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد 

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم إحداث القانون) (،2222 ماي) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):
ش.م.م) كار  تولوكس  (: التسمية)
 STE TOLUXE CARS SARL ش.و)

.A.U
املقر االجتماعي):)محل تجاري رقم)
145)شارع الخوارزمي املسيرة اكادير.)

الهدف االجتماعي):
كراء)السيارات بدون سائق.

 LOCATION DE VOITURES
 SANS CHAUFFEUR

(: في) حدد  الشركة  رأسمال 
 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من):

السيدة نادية ركاش1222)حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
التأسي�صي) العام  ال مع  يمثل  الذي 
تقرر (،2222 ماي) (27  املؤرخ بتاريخ)

)ما يلي):
عين السيد الشرقاوي) (: التسيير)
مصطفى)؛)الحامل لبطاقة التعريف)
J 488117)؛)مسيرا للشركة ملدة) رقم)
»تولوكس كار«) غير محدودة.)لشركة)

ش.م.م ش.و.)
نادية) السيدة  (: البنكي) اإلمضاء)

ركاش.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 
 112491 (: تحت رقم) (28/06/2022

-)الس ل التجاري):)51927.
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شــــركة كولدن ميكا كـــار
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE GOLDEN MEGA 
CARS sarl a.u

رأس مالها 122.222 درهم
املقر االجتماعي : محل تجاري

رقم 149 اقامة املختار السو�صي ب 
الشطر الثاني شارع عبد الرحيم 

بوعبيد اكادير
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة بالشريك الوحيد
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
17)يونيو)2222،)تم إحداث القانون)
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
املحدودة بالشريك الوحيد))من طرف)

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):
كار«) ميكا  »كولدن  (: التسمية)
 STE GOLDEN MEGA(ش.م.م ش.و

.CARS
تجاري) محل  (: االجتماعي) املقر 
اقامة املختار السو�صي ب) (149 رقم)
الرحيم) عبد  شارع  الثاني  الشطر 

بوعبيد اكادير.)
الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

 LOCATION DE VOITURES
 SANS CHAUFFEUR

(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 
 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من):
 1222 محمد) اضرضور  السيد 

حصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
التأسي�صي) العام  ال مع  يمثل  الذي 
2222،)تقرر) 17)يونيو) املؤرخ بتاريخ)

ما يلي):
اضرضور) السيد  عين  (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ؛) محمد)
وحيدا) مسيرا  ؛) (J  292573 رقم)
لشركة)) محدودة.) غير  ملدة  للشركة 

كولدن ميكا كار ش.م.م ش.و.)
السيد) (: البنكي) اإلمضاء)

اضرضورمحمد.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 
 112745 (: تحت رقم) (04/07/2022

-)الس ل التجاري):)51981.
365 P

JANI PUB شــركة
SARL

تـأسـيـس شـركة حات املـسـؤولـية 
املحدودة

بموجب عقد عرفي تمت املصادقة)
عليه بتاريخ)25)أبريل)2222)بأكادير،)
املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة باملواصفات التالية):
االسم):)Sté JANI PUB)ش.)م.)م.))

وكالة) يملك  أو  مقاول  (: الغرض)
(- األقل) على  عامل  يشغل  لإلشهار 

الطباعة)-)النسيج.
 51 تجزئة) (2 رقم) (: املقر الرئي�صي)
شارع ابن بطوطة حي تالبرجت أكادير.
في) ( حدد) (: الشركة) ( رأسمال)
 1222 إلى) مقسم  ( درهم) (122.222
درهم)) (122 قيمتها) اجتماعية  حصة 

لكل واحدة منها موزعة كاآلتي):)
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السيد جواد حداني):)52.222)أي))

522)حصة.

  52.222 (: اآلنسة نسرين حداني)

أي)522)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد جواد حداني واآلنسة نسرين)

حداني ملدة غير محددة.

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

23/06/2022)تحت رقم)112426.
لـلـنسخ واإلشـارة)
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 Société ZRIAYOUR CARS

 S.A.R.L

Au(capital(de 100.000,00 DH

 SIEGE(SOCIALE : N°112

 RESIDENCE MOKHTAR

 SOUSSI B TRANCHE II RUE

 ABDERRAHIM BOUABID

AGADIR

تـأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي بين الشركاء)،)

بتاريخ)26/09/2019))تأسست شركة)

حات املسؤولية املحدودة.)وعناصرها)

كالتالي):

اسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

»زريايور كار«)ش.م.م.)

الغرض االجتماعي األسا�صي):)كراء)

السيارات.

إقامة) (112 رقم) (: املقر االجتماعي)

التأني) الشطر  ب  ألسو�صي  املختار 

شارع عبد الرحيم بوعبيد اكادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1.222 الى) مقسم  درهم  (122.222

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة.

تخويل) تم  (: واإلمضاء) التسيير 

 Mr. السيد) إلى  واإلمضاء) التسيير 

. ZRHEIDIR RABIA

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)
  112756 رقم) تحث  اكادير  بمدينة 

بتاريخ)04/07/2022.
من أجل النسخة والبيان)

عـن الـمسـيـر
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOUSS MYTILUS
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى  (
والذي ثم) (13/06/2022 املنعقد في)
بموجبه تأسيس مجموعة حات النفع)

االقتصادي مميزاتها كالتالي):
SOUSS MYTILUS(:(اال سم

النفع) حات  مجموعة  (: الصفة)
االقتصادي.)

الرأسمال):)52.222)درهم.
األحياء) مزارع  استغالل  (: الهدف)

املائية.
بلوك) األول  الطابق  (: العنوان)

س15)حي الداخلة اكادير.
فاتح) من  لتبدأ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
من) امل موعة  تسير  (: التسيير)
  ORO FISH MAROC طرف شركة)
السيد) القانوني  ممتلها  شخص  في 

الدرهم سعيد.
باملحكمة)) القانوني  اإليداع  ثم 
 05/07/2022 في) باكادير  التجارية 

تحث رقم)112761. 
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STE HOME PEINTUR
SARL

تأسيس شركــة حات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
حات) تأسست شركة  (24/06/2022
باملواصفات)) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 STE HOME (: التسمية)

PEINTUR SARL

البناء) أعمال  مقاول  (: املوضوع)

وأعمال مختلفة.
شارع) (52 رقم) (: االجتماعي) املقر 

ابن الهيثم الخيام)22)أكادير.
املبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1222 إلى) مجزأ  درهم  (122.222 في)

حصةمن فئة)122)درهم للواحدة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

السيد) زبير شهبان ويساعده  محمد 

محدودة.) غير  ملدة  بنعي�صى  علي 

تلتزم) البنكي،) للتوقيع  بالنسبة  أما 

الشركة بالتوقيع املشترك محمد زبير)

شهبان و السيد علي بنعي�صى.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب)

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (05/07/2022 بتاريخ)

الشركة) تس يل  وتم  (،112759

بالس ل التجاري تحت رقم)51997.

369 P

STE L CARS
املقر االجتماعي : رقم 82 زنقة 489 

حي البحارة أكادير

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (22/06/2022

املميزات) حي  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 STE L CARS(التسمية):)ستيل كار

ش.م.م حات شريك واحد.
بدون) السيارات  تأجير  (: الهدف)

سائق.
املقر االجتماعي):)رقم)8)زنقة)489  

حي البحارة أكادير.
 122.222 (: رأس املال االجتماعي)

1222)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

ترجع) الواحدة  للحصة  درهم  (122

كلها للسيد حسن باني.

السيدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

ليلى باني ملدة سنة قابلة لتجديد.

اإلداري للمسيرة) تخويل االمضاء)

ليلى باني.

والبنكي) املالي  االمضاء) تخويل 

لشريك الوحيد السيد حسن باني.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 112854 التجارية بأكادير تحت رقم)

والس ل التجاري رقم)52227)بتاريخ)

.05/07/2022
من اجل النسخة والبيان

370 P

TRESOR OPTIC

SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة شريك الوحيد 

في) حرر  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (17/05/2019 بتاريخ) مراكش 

مسؤولية) حات  شركة  تأسيس 

محدودة شريك الوحيد لها املميزات)

التالية):

 TRESOR OPTIC (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف):)بصريات و نضاراتي.

املقر االجتماعي):)بلوك)4)رقم)129 

تجزئة الفرح ايت ملول.

اوعدي) رحمة  السيدة  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

 122.222 (: الشركة) رأسمال 

درهم.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بانزكان  االبتداية  املحكمة 

07/04/2021)تحت رقم)827)س ل)

تجاري رقم)22953.

371 P
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé(:05(28(81(66(84

ENTREPRISE GUEROUANA
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (01/07/2022

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):))

 ENTREPRISE (: االسم)

.GUEROUANA SARL AU

العمومية) االشغال  (: الهدف)

والبناء.
 122.222 (: امل موعة) رأسمال 

درهم.

املسير):)حسن كرواني.

سيدي) مركز  (: االجتماعي) املقر 

بيبي اشتوكة ايت باها.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالس ل 

 1326 رقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ)04/07/2022.

372 P

 AMID GLASS AND

ALUMINIUM
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
ال مع) محضر  على  بناء)

(: بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي  العام 

حات) تأسست شركة  (21/06/2022

املسؤولية املحدودة لشريك الوحيد)

باالعتبارات التالية):

 AMID GLASS« شركة) (: االسم)

حات) (»AND ALUMINIUM

املسؤولية املحدودة لشريك الوحيد.
العنوان):)رقم)24)اقامة الخيرافراغ)

تيزنيت.

الهدف):)مقاول في نجارة االملينيوم)

واملعادن.)-)مقاول في االشغال العامة)

والبناء.

املدة):)99)سنة.

رأسمال الشركة هو) (: رأس املــال)

 1222 إلى) مقسمة  درهم  (122.222

حصة بقيمة)122)درهم لكل حصة.

عميد) السيد  تعيين  (: التسيير)

محمد مسيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

(: رقم) تحت  (30/06/2022 (: بتاريخ)

.206/2022

373 P

AIT TAIB IMMOBILIERE

S.A.R.L -A.U

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات شريك واحد

في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

بإنزكان،) املس ل  (،21/06/2022

مسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

 AIT TAIB IMMOBILIERE(:(االسم

S.A.R.L A.U

اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العقاري وجميع األنشطة العقارية.

رأسمال الشركة):)122.222)درهم)

 122 بثمن) 1.222)حصة،) مقسم إلى)

درهم لكل حصة،)وتعود كلها للسيد)

محمد أيت الطيب.

املسير):)السيد محمد أيت الطيب

:)حي تبارين شارع) املقر االجتماعي)

رقم) (3621 زنقة) املختار  بن  احمد 

122)الدشيرة)-)انزكان.

من تاريخ) ابتداء) 99)سنة،) (: املدة)

اإلنشاء.

الس ل) في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بتاريخ) (1322 (: رقم) تحت  بإنزكان،)

.05/07/2022
موجز وبيان

374 P

TUGLA SUD
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  (،2222 ماي) (32

باملواصفات التالية):
TUGLA SUD(:(التسمية

زنقة نيروبي)) (12 (: املقر االجتماعي)
الطابق الثاني طانطان.

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.)

أشغال البناء)) (: الهدف االجتماعي)
تصنيع وبيع مواد البناء.

املدة):)99)سنة.)
درهم) (122.222 (: املال) الرأس 
اجتماعية) حصة  (1222 الى) مقسم 
من فئة)122)درهم للواحدة مقسمة)

بين):)
 452 (: ال راف) الزهرة  السيدة 

حصة عينبة.
 552 (: السيد الغيالني بكار مراد)

حصة نقدية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن مسيري الشركة.
حي) (: السيد الغيالني بكار عنوانه)

الوحدة)3)رقم)3229)الداخلة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان تحت رقم):)271  
تحت) التجاري  بالس ل  والتقييد 

رقم):)7229)بتاريخ)17/06/2022.
375 P

 STE VERIFICATION
 PREMIERE AMODOU

MESURE
SARL

(SIGLE : VPAM(
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة
طبقا للمحضر التأسي�صي املؤرخ)
تم تأسيس شركة) (23/06/2022 في)
حات مسؤولية محدودة خصائصها):

  VERIFICATION (: االسم)
  PREMIERE AMODOU MESURE

.VPAM(:(اختصار

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.))

الكرونو) فحص  (: النشاط)

تاكغراف.

املدة):)99)سنة.
 13 زنقة) ( (67 رقم) (: املقر الرئي�صي)

الحي الصناعي ايت ملول.
درهم) (122.222 (: املال) رأس 

بقيمة) حصة  (1222 إلى) مقسمة 

درهم غير مدفوعة ومخصصة) (122

للشركاء)بما يتناسب مع مساهماتهم،)

ايوب) السيد  لفائدة  حصة  (922

لفائدة) حصة  (122 بوسهماين)

الحسين شاكر.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

غير) لفترة  بوسهماين  ايوب  السيد 

محددة.

أو) شيك  أو  وثيقة  أي  (: التوقيع)

املنفرد) بالتوقيع  سارية  كمبيالة 

للسيد ايوب بوسهماين.

تبدأ السنة املالية)) (: السنة املالية)

في فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

س ل) في  القانوني  اإليداع  تم 

في) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

30/06/2022)تحت رقم):)1276.

376 P

STE DEGISIDE
 Société à Responsabilité Limitée

A.U

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social(est(fixé(à :

QUARTIER(LGRAMZ(RUE 18

N° 07 GUELMIM

ICE : 003087646000014

تأسيس شركة
تاريخ) ب  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  (،30/05/2022

بشريك) املحدودة  املسؤولية  حات 

وحيد باملميزات التالية):

التسمية):)ديجيسيد.

حي لكرامز زنقة) (: املقر االجتماعي)
18)رقم)27)كلميم.)
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درهم) (122.222 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1222 على) مقسمة 

122)درهم.

الخدمات) محطة  (: الهـــــــــــــــــدف)

املعلوماتية و املواكبة.

هاجر) السيد  (: الوحيد) الشريك 

ابيطة)1222)حصة.

املسير القانوني):)هاجر ابيطة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) كلميم  االبتدائية 

09/06/2022)تحت رقم)2022/227.

377 P

 SOCIETE ECOLOGIQUE

NETTOYAGE ECONETT
SARL-AU

العام) ال مع  محضر  حسب 

التأسي�صي بتاريخ)13/06/2022)قرر)

 SOCIETE لشركة) الوحيد  الشريك 

 ECOLOGIQUE NETTOYAGE

ECONETT SARL-AU)حات مسؤولية)

رأسمالها) واحد  بشريك  محدودة 

122.222)درهم ما يلي):

 3 رقم) مكتب  (: الشركة) مقر 

بالطابق الثاني بعمارة الحيان شارع)

السمارة بلوك)A)رقم)3)ايت ملول.

 122.222 (: في) حدد  املال  رأس 

1222)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  (122 فئة)

كالتالي):

بالج مريم)1222)حصة.)

(: الشركة) من أهداف  (: املوضوع)

تاجر مياه أو) (2- جمع النفايات) (- (1

الصرف الصحي السائل أو الصلب.

التنظيف الصناعي.

بالج) السيدة  تعيين  (: التسيير)

 SOCIETE للشركة) ( مسيرة) مريم 

 ECOLOGIQUE NETTOYAGE

غير) ملدة  (ECONETT SARL-AU

محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

انزكان) بمدينة  االبتدائية  املحكمة 

رقم))) تحت  (05/06/2022 بتاريخ)

1318)الس ل التجاري رقم)26483.

378 P

ED DONJ FOOD
شركة حات املسؤولية املحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

الحصص) تفويت  تم  (30/05/2022

 ED DONJ للشركة) االجتماعية 

املحدودة) املسؤولية  حات  (FOOD
كما تم اضافة تعديالت على القانون)

األسا�صي للشركة و هي كاآلتي):

مطعم،) (: االجتماعي) الهدف 

والوجبات السريعة.

:)من شركة) تحويل شكل الشركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  حات 

املسؤولية) حات  شركة  الى  واحد 

املحدودة.

درهم) (122.222 الرأسمال)

حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)

للحصة) درهم  (122 فئة) من 

(: كالتالي) للشركاء) منتسبة  الواحدة،)

حصة) (522 الضنج) الحسين  السيد 

 522 السيد شكير حسن) اجتماعية،)

حصة اجتماعية.

الشركة) بتسيير  يعهد  (: التسييـــر)

إلى السيد الحسين الضنج ملدة غير)

له) فينسب  التوقيع  أما  محددة،)

لوحده فقط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائيــة) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (27/06/2022 بتاريخ) بانزكــان 
رقم)1246.

379 P

 CHAR SERVICE شركة
SARLAU

ش. م. م

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

محدودة) شركة  تأسيس  تم  في 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية)

.24/06/2022:

 CHAR SERVICE (: التسمية) (- (1

ش م م.
2)-)رأسمال الشركة))

الى) مقسم  درهم  (100.000,00 (: (

لكل) درهم  (122 بقيمة) 1222حصة 

حصة مملوكة ل):

وارغني إبراهيم):ب1222)حصة

3)-)املقر االجتماعي):شارع الحسن)

IIبيوكرى اشتوكة ايت باها.

خدمات) (: الهدف أالجتماعي) (- (4

استخالص الفواتير)

تسيير الشركة من) (: التسيير) (- (5

البطاقة) رقم  إبراهيم  وارغني  طرف 

.JB328742(الوطنية

القانوني) امللف  إيداع  تم  (- (6

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ) (1315 رقم) تحت  بانزكان 

.05/07/2022

380 P

 COLLECTE DECHETS ET

ASSAINISSEMENT
SARL

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى  (-

 COLLECTE للشركة) التأسي�صي 

 DECHETS ET ASSAINISSEMENT-
 100.000,00 رأسمالها) (-SARL

للشركة) االجتماعي  باملقر  املنعقد 

الشركاء) 13/06/2022قرر  بتاريخ)

مايلي):

 9 رقم) مكتب  (: الشركة) مقر  (-

بالطابق الثاني بعمارة الحيان شارع)
السمارة بلوك)Aرقم)3)ايت ملول.

-)رأس املال حدد في)100.000,00 

حصة) (1222 إلى) مقسومة  درهم  (:

122درهم الواحدة وموزعة) من فئة)

كالتالي):

)-)بنور عبد الكريم)622)حصة)؛

؛) حصة) (422 هشام) بيدا  (-

(: الشركة) أهداف  من  (: املوضوع)

تاجر مياه أو) (2- جمع النفايات) (- (1

الصرف الصحي السائل أو الصلب.

3)-)التنظيف الصناعي.

عبد) بنور  يعتبر  (: التسيير) (-
 COLLECTE للشركة) مسيرا  الكريم 
 DECHETS ET ASSAINISSEMENT

SARL -)-)ملدة غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (-

التس يل بالس ل التجاري.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع) (-
بمدينة) االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت) (05/07/2022 بتاريخ) انزكان 
رقم) التجاري  الس ل  (1319 رقم)

.26485
381 P

 ATLANTIC TIDE FISHERY
SARL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تأسيس شركة) (،2222 يونيو) (16
حات) املحدودة  املسؤولية  حات 

املميزات التالية):
 ATLANTIC (: الشركة) تسمية 

 TIDE FISHERY
 1.000.000,00 (: مبلغ راس املال)

درهم.
الهادي) عبد  السيد  (: الشركاء)
امار،)من مواليد)17)فبراير)1973)بني)
مالل،)مقيم بشارع األمير موالي عبد)

هللا تجزئة عابدين فيال أمار العيون.
من مواليد) السيدة ليلى الزناتي،)
24/10/1975)بأكادير،)مقيمة بشارع)
األمير موالي عبد هللا تجزئة عابدين)

فيال أمار العيون.
 53 مكتب رقم) (: املقر االجتماعي)
الطابق)4)رواق مامونية شارع حسن)
بونعمانيFH-522)حي الداخلة اكادير
غرض الشركة):)معال ة األسماك)

وتجارة األسماك-)
99)سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)
تس يل الشركة في الس ل التجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مقيم في) السيد عبد الهادي امار،) (:
تجزئة) هللا  عبد  موالي  األمير  شارع 

عابدين فيال أمار العيون.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر.
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بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

التجاري بأكادير تحت رقم)51929

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو2222  (29 في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)112681 
للبيان واالشارة

التسيير

382 P

شركة االدري�صي محمد 

بخوموسيون
ش.م.م بشريك وحيد 

برأسمال اجتماعي قدره 

1.222.222.22 درهم 

دوار ايت سايح جماعة وادي 

الصفاء اشتوكة ايت باها

)بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تمت صياغة القانون) (06/06/2022

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

حات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي):)

)-)منعش عقاري).)

التسمية):)شركة االدري�صي محمد)

بخوموسيون ش.م.م بشريك وحيد)

:)دوار ايت سايح) املقر االجتماعي) (

ايت) اشتوكة  الصفاء) وادي  جماعة 

باها

املدة):)حددت في)99)سنة)

الرأسمال والحصص االجتماعية)

 1.222.222 حدد الرأسمال في.22  (:

حصة) (12.222 إلى) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)122)درهم للواحدة)

،)موزعة كاألتي):)

أحمد جمالي)12.222)حصة)

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

محمد) االدري�صي  السيد  طرف 

الشريك الوحيد للشركة وحلك ملدة)

غير محدودة حيث يعود إليه كل من)

التوقيعين البنكي و االجتماعي.

 16 توزع حسب الفصل) (: األرباح)

من القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
رقم) عدد  تحت  بانزكان  االبتدائية 

:1283/2022)بتاريخ)30/06/2022.
مقتطف قصد اإلشهار)
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 ALABAZ CONCRETE« شركة
»ش.م.م وحات الشريك الوحيد 

الرأسمال االجتماعي : 100.000,00 
درهم

املقر االجتماعي : رقم 26 زنقة 
صيدلية تغازوت, تغازوت ا اكادير.

حل الشركة
بموجب محضر الشريك الوحيد)

بتاريخ)15/06/2022،)تقرر ما يلي):
تاريخ) من  اعتبارا  الشركة  حل 

. 15/06/2022
الحسين) االباز  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.
القانون) من  الرابع  البند  تغيير 
بمدة) واملتعلق  للشركة  األسا�صي 

الشركة.
في) الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
املقر االجتماعي للشركة):رقم)26)زنقة)

صيدلية تغازوت’)تغازوت اكادير.)
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (01/07/2022 بتاريخ) باكادير 

رقم)112729.
384 P

مكتب حسابات ابن عامر

 » ELITE TRAITEUR «
 ICE : 0026666040000239 R.C

N° : 4589
وقف نهائي لنشاط الشركة

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (12 بتاريخ) االستثنائي 
 2222 يوليوز) (24 بتاريخ) املس ل  و 
  OR 5294و(: ((RE 53291تحت رقم
(»ELITE TRAITEUR« لشركة) (، (:

رأسمالها
مقرها) درهم  (100.000,00
13)البركة تيزنيت)،)تمت) (: االجتماعي)
النهائي) الوقف  (: على)) املصادقة 

لنشاط الشركة.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 5 بتاريخ) (212 رقم) تحت  بتيزنيت 

يوليوز)2222.
385 P

 STE«IGRAR-N-TASSRA
»IMMO
 SARL

تصفية شركة
العام االستثنائي) ال مع  بموجب 
املنعقد بتاريخ)26)يونيو)2222)ببلفاع)
تصفية) على  الشركة  شركاء) صادق 

الشركة.
بمصلحة) تم  القانوني  االيداع 
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بانزكان بتاريخ)25)يوليوز)2222)وحلك)

تحت رقم)1329.
386 P

 Société »RAJBI BUSINESS
SARL AU

 Siège(social : HAY(EL
 MOUAHIDINE(RUE 9 N°106

.GUELMIM
DISSOLUTION ANTICIPEE

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
 23/06/2022 بتاريخ) االستثنائي 
تقرر) أعاله،) املدون  الشركة  بمقر 

مايلي):
1)-)فسخ الشركة.

الحسين) رجبي  السيد  تعيين  (-
كمصفي للشركة.)

القانوني) اإليداع  ثم  (- (2
بتاريخ) بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

29/06/2022)تحث رقم)262.
387 P

 STE MEDI CONSULTING ET
DIFFUSION

 SARL AU
بمقت�صى ال مع العام اإلسثنائي)
 STE MEDI CONSULTING لشركة)
املنعقد) (ET DIFFUSION SARL AU
بتاريخ)10/05/2022)شركة محدودة)

الوحيد) الشريك  حات  املسؤولية 

رأسمالها)100.000,00)درهم.

مقرها االجتماعي):)شقة رقم)232 
2)شارع عبد الرحيم بوعبيد) الطابق)

اقامة املختار السو�صي اكادير).
)قرر ما يلي):)

)-)التصفية املسبقة للشركة.
واحمان) عمر  السيد  تعيين  (-

كمصفي للشركة.
)إلغاء)عقد الشركة.)-)

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
 112369 التجارية باكادير تحت رقم)

بتاريخ)2022/06/21.
388 P

STE POLY FEED
 SARL AU

بمقت�صى ال مع العام اإلسثنائي)
 STE POLY FEED SARL AU(لشركة
شركة) (13/05/2022 املنعقد بتاريخ)
الشريك) حات  املسؤولية  محدودة 
الوحيد رأسمالها)100.000,00)درهم.
دوارالبويبات) (: االجتماعي) مقرها 
دائرة) انشادن  جماعة  بوطيب  ايت 

بلفاع ماسة اشتوكة ايت باها.
قرر ما يلي):

)-)املوافقة على الحسابات لتصفية)
الشركة وإبراء)الذمة للمصفي.

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
 1274 رقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ)29/06/2022.
389 P

STE NATURE&NOUS
 SARL

بمقت�صى ال مع العام اإلسثنائي)
 STE( NATURE&NOUS لشركة)
 30/05/2022 املنعقد بتاريخ) (SARL
رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 
درهم مقرها االجتماعي) (90.000,00
تجزئة اكدال ايت) (15 رقم) (6 بلوك) (:

ملول قرر ما يلي):
)-)املوافقة على الحسابات لتصفية)

الشركة وإبراء)الذمة للمصفي.
باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
 1294 رقم) تحت  بإنزكان  االبتدائية 

بتاريخ)01/07/2022.
390 P
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C.A CONSEIL

 Siège(social((:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

DISSOLUTION

Nature BR

SARL AU

ال مع) محضر  بمقت�صى 

في) املنعقد  العادي  الغير  العام 

15/06/2022)ثم بموجبه)):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية)

 JOSE ANTONIO السيد) تعيين 

مصفي) (BLANES RODRIGUEZ

للشركة).

 52 في رقم) التصفية  تثبيت مقر 

شتوكة) بيبي  سيدي  الصناعي  الحي 

ايت بها

باملحكمة) القانوني  يداع  أال  ثم 

 04/07/2022 في) بانزكان  االبتدائية 

تحث رقم)1322. 

391 P

STE AGRIATLANTIC

»SARL «

الس ل التجاري 17257

بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

2022/06/23)قرر مايلي):

طرف) من  حصة  (522 بيع) (-

السيد) الى  لحميدي  سناء) السيدة 

عادل الدوالتي).

االسا�صي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (1282 رقم) تحت  بإنزكان 

.30/06/2022

392 P

» بيناسوس«
ش.م.م. حات شريك وحيد

مقرها االجتماعي  : دوار ايت 
اوبلقاسم جماعة الصفاء اشتوكة 

ايت باها
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
العام) ال مع  انعقد  (،27/06/2022

االستثنائي و تقرر ما يلي)):
-)تفويت السيد عبد هللا حافيدي)
حصته) من  اجتماعية  حصة  (522

لفائدة السيد خالد عضو�صي.
هللا) عبد  السيد  استقالة  -قبول 
تعيين) و  للشركة  كمسير  حافيدي 
كمسير) عضو�صي  خالد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
-)تفويض السيد خالد عضو�صي)
لتوقيع السندات و الشيكات البنكية)
القانونية) و  اإلدارية  الوثائق  كل  و 

للشركة.
شركة) من  الشركة  تحويل 
محدودة املسؤولية إلى شركة محدودة)

املسؤولية حات شريك وحيد.
قبول النظام األسا�صي ال ديد) (-

للشركة.
 -2)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (05/07/2022 بتاريخ) النزكان 

رقم)1321،
للخالصة و البيان

عن املسير

393 P

شركة باك ستيج كونطخول 
ش.م.م 

برأسمال قدره :122.222.22 درهم
 رقم 1221 الحي الصناعي ايت ملول 
ال مع) محضر  بمقت�صى 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة) تمت  (، (08/06/2022:

باإلجماع على املقترحات اآلتية):
(: تفويت الحصص االجتماعية) (- (
قام السيد اسماعيل ازغبات بتفويت)
اململوكة) الحصص  من  حصة  (182
السيد جمال) إلى  الشركة  داخل  له 

بنعمر.)

-)تحديث القوانين.)

-)صالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

(: بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

(: رقم) عدد  تحت  (30/06/2022

1285/2022

394 P

مكتب بريما كونطا

بلوك د2)رقم)3)حي الداخلة اكادير

B.E.H LIGHTING« « شركة

ش م م

رأسمالها : 122.222 درهم

مقر االجتماعي  : رقم 421 زنقة 

عباس القباج حي رياض السالم 

أكادير 

تفويت الحصص االجتماعية

استقالة مسيران و تعيين مسير 

جديد

توقيع) حي  عرفي  عقد  بموجب 

خاص مؤرخ يوم):)15/06/2022)قرر)

(»B.E.H LIGHTING« شركة) شركاء)

ش م م ما يلي):

 332 تفويت) على  املصادقة  (-

حصة اجتماعية من السيد شقناوي)

محمد لصالح السيد العورف محمد)

قبول استقالة كل من السيد) (- (

العورف) والسيد  محمد  شقناوي 

كمسيرين) منصبهما  من  ابراهيم 

العورف) السيد  وتعيين  للشركة 

ابراهيم كمسير جديد للشركة و ملدة)

غير محدودة.)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (01/07/2022 يوم)

.112727
بمثابة مقتطف وبيان.

بريما كونطا

395 P

ATERNET
SARL

إلشهار القانوني
املحرر) العرفي  العقد  على  بناء) (-
املس ل) و  (01/06/2022 بتاريخ)
قرر) (. (24/06/2022 بتاريخ) باكادير 
 -ATERNET( –SARL شركة) شركاء)
رأسمالها) محدودة  مسؤولية  حات 
100.000,00درهم مقرها االجتماعي)
الطابق) (53 رقم) مكتب  توطين  (:
الرابع قيسارية املامونية شارع حسن)
اكادير) الدخلة  حي  (FH52 بونعماني)

مايلي):)
االجتماعية,) الحصص  تفويت  (-

توزيع الحصص على الشكل التالي):
-)السيد غريس هشام)342)حصة)

34000,00)درهم)؛
82)حصة) السيد غريس محمد) (-

8000,00)درهم)؛
242)حصة) -)السيد غريس خالد)

24000,00)درهم)؛
 152 الحسين) غريس  السيد  (-

حصة)15000,00)درهم)؛
 192 خديجة) غريس  السيدة  (-

حصة)19000,00)درهم)؛
حصة) (1222 امل موع)

100000,00)درهم.
العنوان) الى  الشركة  تغيير مقر  (-
ال ديد):)رقم)28)زنقة بن تيمية)448 

حي املوظفين اكادير)
-)اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  مكتب 
تحت) (01/07/2022 بتاريخ) باكادير 

رقم)112726.
396 P

» ARIIJ DECOR «
SARL

ICE  : 000075350000028
الغير) العام  ال مع  بمقتضـى 
(،01/07/2022 في) املؤرخ  العادي 
 ARIIJ DECOR »  SARL (« لشركة)

تقرر مايلي):
 822 حصص() جميع  تفويت 
اصبان) عائشة  السيدة  حصة))

لفائدة السيدة نهى باهي.
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شركة) تحويل  على  التصديق 

إلى))SARL(/(AU()بعد تفويت) (SARL

 ARIIJ DECOR شركة) أسهم  جميع 

لصالح السيدة نهى باهي.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 01/07/2022 في) بأكادير،) التجارية 

تحت رقم)112722.

397 P

 SOCIETE » CHAHID

» SERVICE GUELMIM
Sarl

 AU(CAPITAL(DE : 100.000,00

DH

 SIEGE(SOCIAL  : AVENUE

 HASSAN(II(RUE(IFNI 1ERE

ETAGE

.APPARTEMENT(N 7 GUELMIM

العام) ال مع  قرار  بمقت�صى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

املدون) الشركة  بمقر  (02/06/2022

أعاله،)تقرر مايلي):

1)-)تنازل السيد برشيح عبد االله)

 252 عن حصته في الشركة البالغة)

شركائه) لفائدة  اجتماعية  حصة 

ال دد):

الحامل) البدراوي  أيوب  السيد 

 JA178470، (: للبطاقة الوطنية رقم)

122)سهم.

الحامل) املعلومي  محمد  السيد 

 JA164105(،(:(للبطاقة الوطنية رقم

122)سهم.

)-السيدة خديجة لكصيبي الحامل)

 JA181124(،(:(للبطاقة الوطنية رقم

52)سهم

القانوني) الشكل  تحويل  (– (2

محدودة) شركة  من  للشركة 

املسؤولية حات الشريك الوحيد الى)

شركة محدودة املسؤولية.

3)–)تسير الشركة من طرف السيد)

أيوب البدراوي ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  ثم  (- (4
بتاريخ) بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 
29/06/2022)تحث رقم)263/2022.
398 P

شــركة كوڭام
ش.م.م ش.و

رأس مالها 1.222.222.22 درهم
الغير) العام  ال مع  بمقت�صى 
 31/05/2022 بتاريخ) العادي مؤرخ 
تقرر) (STE COGAM SARL لشركة)

ما يلي)):
1-بيع كلي للحصص):

أيت) للسيد  حصة  (1222
السيد) لفائدة  عمر  عبدالواحد 

بنداحي عبد الرحيم و بالتالي)):
تحويل الشكل القانوني من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسئولية  حات 
حات مسئولية محدودة حات الشريك)

الوحيد
األسا�صي) القانون  تحيين  (-2

للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بأكاديربتاريخ) التجارية  املحكمة 
06/16/)2222)م تحت رقم)112285. 

الس ل التجاري رقم.45211.
399 P

 CLINIQUE
INTERNATIONALE

SARL (AU(
شركة حات املسؤولية املحدودة 

حات الشخص الوحيد
رأسمـالها اإلجتماعي مليون درهم 

1.000.000,00 درهم
مقرها اإلجتماعي : رقم 467، حي 

إليغ، أكادير
بيع األسهم

تغيير الشكل القانوني للشركة
األسا�صي) القانون  وتحديث 

للشركة
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
بتاريخ) املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

10/06/2022)تقرر مايلي):)

)I)بيع األسهم):

في) هي  التي  حصة  (522 بيع) تم 

حوزة السيد العراقي الحسيني عزيز)

الى السيدة مفيد ملياء.

 )II)تغيير الشكل القانوني للشركة):

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة حات املسؤولية املحدودة)

حات الشخص الوحيد إلى شركة حات)

املسؤولية املحدودة.

األسا�صي) القانون  تحديث  (III(

للشركة):

تحديث) تقرر  سبق  ملا  تبعا  و 

وحلك) للشركة،) األسا�صي  القانون 

لدى) القانونية  املتطلبات  لتلبية 

املحكمة التجارية بأكادير.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

04/07/2022)تحت رقم)112733.
)للخالصة البيان

400 P

C.A CONSEIL

 Siège(social((:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL(WATANIA,(LES(AMICALES(DES

(,FONCTIONNAIRES

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 CHICAGO BEST FOOD 
 SARL

MODIFICATION
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

ثم) (25/04/2022 في) املنعقد 

بشركة) تغييرات  احدات  بموجبه 

(»((CHICAGO BEST FOOD SARL »

حيت قرر مايالي):

مملوكة) حصة  (322 تفويت)

لصالح) فيصل  لحرش  للسيد 

 ANWAR HUSSEIN KAK السيد)

.ABDULLAH

فيصل) لحرش  السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  كمسير  منصبه  من 

 ANWAR HUSSEIN KAK

ABDULLAH)مسير وحيد للشركة.

تحديث القانون األسا�صي)
الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 
 23/06/2022 في) باكادير  التجارية 

تحث رقم)112411.
401 P

STE E2S SNC
اعالن قانوني

خالل ال مع العام الغير العادي)
املنعقد يوم)02/08/2006))تم اتخاح)
شركة في  التغييرات  بشأن   القرار 

STE E2S SNC 
السيد السو�صي الحسين) تفويت 
الحصة التي كان يملكها في الشركة)

لصالح افردي سعيد و علي الكوز)
تبعا لتفويت الحصة هذه،)يصبح)
الشكل) على  الشركة  رأسمال  توزيع 

التالي):)
999)حصة)..............)علي الكوز

1)حصة)..............)افردي سعيد.
المسير) الكوز  علي  السيد  تعيين 
غير) ملدة  ودلك  للشركة  الوحيد 

محدودة مع االمضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)) بانزكان  االبتدائية 

28/06/2022))تحث))رقم)1256.
402 P

 GOLDEN HAND
EQUIPEMENT

إعـــالن قانــوني
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بانزكان قررت) (07/06/2022 بتاريخ)
ال معية العامة االستثنائية لشركة)
 GOLDEN HAND EQUIPEMENT

مايلي)):)
من) اجتماعية  حصة  (522 بيع)
النويصري) لطيفة  السيدة  طرف 
لفائدة) (JB286425 رقم) وطنيتها 
رقم) وطنيته  كر  ابراهيم  السيد 
درهم) (122.22 بثمن) (JE189244
 52.222.22 للحصة أي ما مجموعه)

درهم.
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:)لطيفة) استقالة املسيرة السيدة)

 JB286425(النويصري وطنيتها رقم

إبراء)حمة املسير القديم):)السيدة)

رقم) وطنيتها  النويصري  لطيفة 

JB286425

السيد) (: جديد)) مسير  تعيين 

. JE189244(ابراهيم كر وطنيته رقم

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

من شركة حات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة حات املسؤولية املحدودة)

حات الشريك الوحيد.)

التوقيع االجتماعي):السيد إبراهيم)

 JE189244(كر وطنيته رقم

تحيين القانون االسا�صي للشركة).

)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 01/07/2022 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت)1295.

403 P

GNO SERVICE
SARL AU

إعـــالن قانــوني
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

قررت) باكادير  (2022/05/27 بتاريخ)

ال معية العامة االستثنائية لشركة))

GNO SERVICE SARL AU)مايلي)):)

اجتماعية) حصة  (1222 بيع)

كنوك) لحسن  السيد  طرف  من 

لفائدة) (JC142857 رقم) وطنيته 

وطنيته) الشعوفي  مصطفى  السيد 
 122.22 بثمن) (J289258 رقم)

مجموعه) ما  أي  للحصة  درهم 

122.222.22درهم.

لحسن) السيد  املسير  استقالة 

 JC142857(كنوك وطنيته رقم

كنوك) لحسن  السيد  حمة  ابراء)

JC142857(وطنيته رقم

السيد) (: جديد)) مسير  تعيين 

رقم) وطنيته  الشعوفي  مصطفى 

 . J289258

:السيد) االجتماعي) التوقيع 

رقم) وطنيته  الشعوفي  مصطفى 

. J289258

تحيين القانون االسا�صي للشركة).
)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 23/06/2022 في) باكادير  االبتدائية 

تحت)112424 .
404 P

 فريش كونجيل 
 ش.م.م 

مقرها االجتماعي :  622عمارة 
تيفاوين بلوك أو 2 الحي الصناعي ، 

أكادير
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
العام) ال مع  انعقد  (،20/06/2022

االستثنائي و تقرر ما يلي)):
السيد حردوف) تفويت  قبول  (- (
اجتماعية) حصة  (294 املصطفى)
حصة) (216 والسيد حردوف سعيد)
اجتماعية والسيد حردوف عبدالغني)
حصة اجتماعية من حصصهم) (92
في الشركة لفائدة مؤسسة الحردوفي)

ش.م.م.
)-)التسيير):)يتعهد بتسيير الشركة)
إلى السيد حردوف املصطفى و السيد)
حردوف) السيد  و  سعيد  حردوف 

عبدالغني ملدة غير محددة.
)-)التوقيع البنكي):)ينسب للسيدين)
حردوف املصطفى و حردوف سعيد)
املصطفى حردوف  أوللسيدين   معا 

)و حردوف عبدالغني معا)
رأسمال) توزيع  يصبح  بهذا  و 
:)حردوف املصطفى) الشركة كما يلي)
حردوف) اجتماعية,) حصة  (196
اجتماعية,) حصة  (144 سعيد)
حصة) (62 عبدالغني) حردوف 
الحردوفي) ومؤسسة  اجتماعية 

ش.م.م)622)حصة اجتماعية
-)اعتماد النظام األسا�صي ال ديد)

املحين للشركة
2)-)وقد تم اإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (112744 رقم) تحت  باكادير 

,04/07/2022
للخالصة و البيان

عن املسير

405 P

FH TRANSPORT شركة
شركة حات مسؤولية محدودة 

س.ت : 7613

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

(،23/12/2021 بتاريخ) العادي  الغير 

تقرر ما يلي):)

عمر،) بوالحسن  السيد  فوت 

للسيد) يمتلكها،) التي  حصة،) (333

166)حصة) بن الدياب عبد الوهاب)

 167 الكبير) عبد  وللسيد سرحان 

حصة.

(: كما يلي) الشركة  رأسمال  وزع 

السيد بن الدياب عبد الوهاب)،)522 

حصة،)والسيد سرحان عبد الكبير)،)

522)حصة.

بوالحسن) السيد  استقالة  قبول 

الدياب) بن  السيدان  تعيين  (، عمر)

عبد الوهاب و سرحان عبد الكبير،)

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 20/01/2022 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)41.

406 P

 EMERGENCE TRANS شركة
SARL AU

بتاريخ) محرر  محضر  بمقت�صى 

العام) ال مع  قرر  (2222 فبراير) (12

مسؤولية) دات  لشركة  االستثنائي 

EMERGENCE TRANS محدودة)

ما يلي):)

فاطمة) ألطالبي  السيدة  قامت  (-

السيد) إلى  األصلية  أسهمها  بتحويل 

نعمان صابر.

استقالة املسير القديم السيدة) (-

ألطالبي فاطمة من التسيير.)

-)تعيين السيد نعمان صابر مسير)

جديد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية اكادير بتاريخ01/04/2022,)

تحت رقم129295 

407 P

STE ELMELOG
 SARL AU

 شركة حات مسؤلية محدودة 
حات الشريك الوحيد 

مقرها اإلجتماعي  : دوار الذ اج 
لخنافيف أوالد تايمة. 

الس ل التجاري رقم8585 
تارودانت.

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�صى 
لشركة) العادية  الغير  العامة  ال مع 
بتاريخ) (ELMELOG SARL AU
تم االتفاق والترا�صي) (20/06/2022

على مايلي):
امل يد) عبد  السيد  تفويت  (-
اجتماعية) حصة  (522 املسيوي))
حصة لفائدة السيد) (522 من أصل)

حسن املسيوي.
على) املسيوي  حسن  حفاظ  (-

منصبه كمسير لشركة
عبد) الشركة  مسير  استقالة  (-

امل يد املسيوي).)
من) القانوني  الشكل  تغيير  (- (
إلى) شركة حات املسؤولية املحدودة 
شركة حات املسؤولية املحدودة حات)

الشريك الوحيد.
-)تحيين النظام األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
لتارودانت)32)يونيو)2222)تحت رقم)

.332
408 P

 KLEBER ETUDE شركة 
العناصر املتعلقة باإلشهار

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
قرر) (25/05/2022 بتاريخ) املؤرخ 
 KLEBER ETUDE شركة) مساهم 

ما يلي):
حصة) (252 وتحويل) بيع  (-
السيد) يمتلكها  التي  اجتماعية 
الكابوس) للسيد  الحسن  الكابوس 
محمد،)و)252)حصة للسيد الكابوس)
252)حصة أخرى للسيد) عبد هللا و)

الكابوس أحمد.
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السادة الكابوس محمد،)الكابوس)

يعتبرون) أحمد  والكابوس  هللا  عبد 

شركاء)جدد.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-

من شركة محدودة املسؤولية شريك)

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.)

-)إضافة النشاط التالي):)مستثمر)

عقاري.)

السادس) الثالث،) البند  تعديل  (-

األسا�صي) القانون  من  والسابع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بانزكان يوم)09/06/2022 

الس ل التجاري) (1126 تحت الرقم)

.23281

409 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب الحسابات واالستشارات

الهاتف)26.61.77.96.86)–)25.28.222.111):

 INOVA COMMUNICATION
SARL

تفويت الحصص
العام) ال مع  بمقت�صى 

مايو) (32 في) املؤرخ  االستثنائي 

 INOVA شركة) شركاء) قرر  (2222

تغيير) (COMMUNICATION SARL

 INOVA DIGITAL(تسمية الشركة الى

 CONSULTING

بيع)55)حصة من قيمة)122)درهم)

للحصة في ملكية السيد فؤاد ال ناتي)

الى السيد عادل الدقاقي.

مسير) الرك  بن  سمير  تعيين 

للشركة.

الشركة) مال  رأس  زيادة 

منdhs 12.222.22)الى)122.222.22 

 dhs

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  بهيئة  الضبط 

 2222 يونيو) (12 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)269.

410 P

 STE MUSBARK 
TRANSPORT

 SARL
بموجب محضر ال مع العام غير)
تقرر) (30/06/2022 بتاريخ) العادي 

ما يلي):
1)بيع حصص):

 522 باع السيدلعري�صي مصطفى)
حصص لفائدة السيد اقس مبارك)

بتاريخ)32يونيو2222؛
مبارك) اقس  السيد  تعيين  (2
غير) ملدة  للشركة  كمسيروحيد 

محدودة؛
تلتزم) (: التوقيع البنكي واإلداري) (3
الشركة بالتوقيع الوحيدللسيد اقس)

مبارك)؛
4)تحويل الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  إلى 

للشريك الوحيد)؛
لعري�صي) السيد  استقالة  (5
مصطفى من مهامه كمسير للشركة)؛

األسا�صي) القانون  تحديت  (6
للشركة؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
تحت) (04/07/2022 بالعيون بتاريخ)

.2076/22
411 P

RAMED BEAUTE
شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 
رأس مالها 122.222 درهم

 R.C  : 3913
ICE°002181787000045
ملخص محضر ال مع العام

االستثنائي للشركة
االستثنائي) العام  ال مع  إطار  في 
حات) شركة  (RAMED BEA لشركة)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
(,2222 يونيو) (23 بتاريخ) املنعقد 
امللكي) ال يش  بشارع  الكائنة 
مساهمو) تداول  تزنيت,) تافراوت،)

الشركة باإلجماع على ما يلي):

السيد) حصص  جميع  بيع  (-

بوتوميالت الحسين التي تقدر ب)522 

حصة لفائدة السيدة بنعمرو رجاء.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  الى 

بشريك واحد)

-)تحيين النظام األسا�صي.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

2222)تحت رقم) 32)يونيو) بتزنيت في)

.225

412 P

 SOCIETE »QUATRE

»SAISONS AGRICOLE

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 CAPITAL(SOCIAL : 100 000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : ROND(POINT

 OLD MIMOUN RTE TIZNIT

 DR EL KHARBA SIDI BIBI

.CHTOUKA AIT BAHA

RC : 14121 / INEZGANE

االستثنائي) العام  ال مع  قرر 

املنعقد بتاريخ)2022/05/31ما يلي)):

422)حصة اجتماعية من) بيع ل)

لفائدة) باري  مبارك  السيد  طرف 

السيد ياسين البيض.

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 

إلى شركة حات مسؤولية محدودة من)

شريك واحد.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 

2022/07/01)تحت رقم)1288.

413 P

C.A CONSEIL

 Siège(social((:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE O ZINEKE 

YACHTING
 SARL au

MODIFICATION
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

ثم) (15/06/2022 في) املنعقد 

(» بشركة) تغييرات  احدات  بموجبه 

 O ZINEKE YACHTING SARL »

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  ((au
حيت) درهم  (12  222.22 رأسمالها)

قرر مايالي):

حصة تعود ملكيتها) (122 تفويت)

السيد) لصالح  عالء) بوراس  للسيد 

الركراكي الدوغي.)

عالء) بوراس  السيد  استقالة 

تعيين) و  تسيرالشركة  منصب  من 

السيد الركراكي الدوغي مسيًرا وحيًدا)

للشركة.

)تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01/07/2021 في) باكادير  التجارية 

تحث رقم)112718.   

414 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

25.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE NOMINSA
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

16/12/2021،)تم إقرار ما يلي

السيدة) من  حصة  (522 تفويت)

افخار) السيد  إلى  الزبير  مريم 

نورالدين.)

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تغيير نشاط الشركة.
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استقالة السيدة مريم الزبير من)

السيد) وتعيين  كمسؤولة  وضيفتها 

جديد) كمسير  نورالدين  افخار 

للشركة.

التوقيع للسيد افخار نورالدين.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (-

التجارية بأكادير بتاريخ01/07/2022 

تحت رقم112719. 

415 P

STUDIO FITNESS
Sarl AU

 SOUS SOL ET RDC IMMEUBLE

 LAILA SIS IMPASSE CLINIQUE

ELMASSIRA AGADIR

1)-)بمقت�صى محضر ال مع العام)

 26/04/2022 بتاريخ) اإلستئنائي 

تقرر مايلي):

*تم تفويت جميع حصص))1222 

حصة()السيدة نادية بوكرمة لصالح)

السيد محمد طه لخديري.

استقالة السيدة نادية بوكرمة) (*

من تسيير الشركة.
*تعيين السيد محمد طه لخديري)

كمسير مساهم وحيد في الشركة ملدة)

غير محدودة.)

السندات) تحمل  أن  يجب  (*

واملستندات املصرفية ووسائل الدفع)

وااللتزامات) اإلدارية  واملستندات 

السيد) توقيًع) بالشركة  املتعلقة 

محمد طه لخديري.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

 46629 رقم) تجاري  129828س ل 

بتاريخ)13-25-2222.

416 P

 STE SPA NOUR EL OYOUN
SARL AU

AGADIR

إعالن عن تغيير
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

على) االتفاق  تم  (16/06/2022 يوم)

ما يلي):)

حصة من السيدة) (1222 تفويت)

مومدي كريمة لفائدة السيد ادباها)

محمد.

كريمة) مومدي  السيدة  استقالة 

من منصبها كمسيرة للشركة).

تعيين السيد ادباها محمد كمسير)

وحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

 23/06/2022 يوم) اكادر  التجارية 

تحت رقم)112423.

417 P

 SOCIETE SOUTASNIM شركة

 *SARL*

تفويت الحصص /التوقيع/تعيين 
املسير

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركاء) قرر  بأكــــــاديـــــر  (20/06/2022

 *  SOUTASNIM *SARL لشركة)

ما يلي):

*-)تفويت جميع حصص السيدة)

لفائدة) حصة  (522 ابعقيل) سعدية 

والذي) شوري  إسماعيل  السـيـد 

التي) الحصص  يستفيد من مجموع 

تمثل)52.222)درهم.

إسماعيل) السيد  تعيين  تم  (-*

لشركة) وحيد  مسير  شوري 

 SOUTASNIM.

االداري) التوقيع  حق  *-اسناد 

الوحيد) الشريك  لصالح  والبنكي 

للشركة):)السيد إسماعيل شوري.

مـن) (;(43;(27;(26 البند) *-تغيير 

القانون األسا�صي-*.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بـأكـــــاديــــــــر  الــتـجـــــــــاريـــة 

01/07/2022)تحت رقم112727 .
للخالصة والتذكير)

418 P

TRANS NAJAH SOUSS
ش.م.م  

 رأسمالها 122222   درهم

مقرها االجتماعي :  بلوك ب رقم 25 
حي الحرش ايت ملول  

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

اإلسثتنائي بتاريخ)31)ماي)2222)قرر)

مسير الشركة))مايلي):

 522 تفويت السيد اشراي احمد)

حصة))للسيد اشراي عبد هللا)

اشراي) السيد  يصبح  بذلك  و 

عبد هللا مالكا ل)522)حصة والسيد)

ازواوض رشيد مالكا ل)522)حصة

اشراي) السيد  استقالة  قبول 

احمد))كشريك الشركة وتعيين السيد)

ازواوض رشيد و السيد اشراي عبد)

هللا كمسيروا الشركة).))

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية))بانزكان)

رقم) تحت  (2222 يونيو) (15 بتاريخ)

.1149

419 P

ALPHA GTP
SARL AU 

املحرر) العرفي  العقد  على  بناء) (-

واملس ل) (21/06/2022 ( ( بتاريخ)

قرر) (23/06/2022 ( بتاريخ) باكادير 

 ALPHA« ( لشركة) الوحيد  الشريك 

مسؤولية) حات  ( (GTP» SARL AU

رأسمالها) وحيد  لشريك  محدودة 

(((: درهم مقرها االجتماعــــــي) (522.222
رقم)28)زنقة األلب حي املسيرة اكادير)

ما يلي):)))

العنوان) إلى  الشركة  تغيير مقر  (-

ال ديد التالي):
)رقم)26)الطابق األول املكتب رقم)

26)شارع غاندي حي الدخلة اكادير.

-)اإليداع):)تم))اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  مكتب 

باكادير))بتاريخ)29/06/2022))وس ل)

تحت رقم)112665.  

420 P

شركة بالك ليست
 ش.م.م

ال مع) محضر  بمقت�صى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

26/06/2022)قرر مساهموا الشركة))

 11 للمكتب) الشركة  مقر  تحويل 

القا�صي) شارع  (65 عمارة) (3 الطابق)

عياض امسرنات)–)اكادير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) باكادير  التجارية 

29/06/2022)تحت رقم))112675.

421 P

STE GLT CARS
SARL

بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

 STE(يونيو)2222)))قرر شركاء)شركة

GLT CARS SARL))ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة.)

(،29 رقم) األر�صي،) الطابق  (: من)

حي) الحسين،) بن  هللا  عبد  شارع 

السالم،)اكادير.

الى املحل التجاري املتواجد ب:)

زنقة) األر�صي،) الطابق  في  املتجر 

(، ،)حي السالم) (21 رقم) (، األخصاص)

اكادير.

القانون) من  (4 البند) تغيير 

االسا�صي.

االيداع) تم  القانوني:) االيداع 

الضبط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ))) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

01/07/2022))تحت رقم))112726.
للخالصة والتذكير)

422 P

TEAM CHICKEN
شركة حات املسؤولية املحدودة

 تحويل املقر االجتماعي للشركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (I

مقر) تحويل  تم  ( (،06/06/2022

املحدودة)) املسؤولية  حات  الشركة 

بشريك واحد إلى العنوان أسفله):



13341 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

تسمين) (- (1 (: االجتماعي) الهدف 
األبقار)-2)تربية الدجاج.

الكدية) دوار  (: االجتماعي) املقر 
والد) دائرة  البيضاء) الكدية  جماعة 

تايمة.
درهم) (122.222 الرأسمال)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
من فئة)122))درهم للحصة الواحدة،)
الكمز) ( الوحيد) للشريك  منتسبة 

عبد هللا).
يعهد بتسيير الشركة) التسييـــر:) (-
غير) ملدة  الكمز  عبد هللا  السيد  إلى 

محددة،))وكذالك التوقيع ينسب له
القانوني) اإليداع  تم  ( وقد) (- ( ( (II
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ) بتارودانت  االبتدائيــة 

 . 30/06/2022
422P مكرر

REFLECT INGENIERIE
شركة حات املسؤولية املحدودة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (I
مقر) تحويل  تم  (،03/03/2022
الشركة حات املسؤولية املحدودة إلى)

العنوان أسفله):
 26 الشقة رقم) (: املقر االجتماعي)
الطابق الثالث عمارة تافراوت شارع)

بئر انزران،)الدشيرة ال هادية.
درهم) (122.222 الرأسمال)
حصة اجتماعية) (1222 مقسمة إلى)
للحصة) درهم  ( (122 فئة) من 
(: كالتالي) منتسبة للشركاء) ( الواحدة،)
)حصة) (522 )حسن اعنطري) السيد)
اجتماعية,)السيد عبد هللا باوسوس)

522))حصة اجتماعية.
الشركة) بتسيير  يعهد  التسييـــر:)
اعنطري ملدة غير) السيد حسن  إلى 

محددة،))أما التوقيع فينسب إلـى):)
السيد حسن اعنطري))أو))السيد)

باوسوس عبد هللا).
II))-)وقد))تم اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائيــة) املحكمة  لدى  الضبط 
بانزكــان))بتاريخ))01/07/2022)تحت)

رقم))1293.
423 P

ZELDA IMMO
شركـة زيلدا إمو

Sté Civile Immobilière 
رقم 255 , بلوك وفا ؤ, عمارة إفران 
شارع املقاومة الحي الصناعي أكادير

ال مع) محضر  بمقت�صى 
بتاريخ املؤرخ  االستثنائي   العام 
شركة) قرر شركاء) يونيو2222،) (27  

زيلدا إمو))مايلي):
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية) دات  شركة  لتصبح 

املحدودة
العنوان) الى  الشركة  مقر  تغيير 

التالي):
رقم)17),))عمارة)7GH,(42)السعادة)
عمارة الضحى,))الحي)-املحمدي أكادير
الشركة) مسير  بنفس  اإلحتفاض 

السيد):إبراهيم بوكنكا.
تعديل القانون االسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تـم 
التجارية باكادير تحت عدد)112725 

بتاريخ))2022/07/01. 
424 P

Sté AMINE MARITIME
 SARL

ICE : 000051058000095
الغير) العام  ال مع  بمقتضـى 
(،16/06/2022 في) املؤرخ  العادي 
لشركة)))AMINE MARITIME))تقرر)

ما يلي):)
1)–)الزيادة في رأسمال الشركة ب)
 122.222 52.222)درهم لينتقل من)
درهم وحلك من) (152.222 درهم الى)
ومقدارها) النقدية  املساهمة  خالل 
خمسون ألف درهم))52.222)درهم()
حيت سيتم تخصيص هذه األسهم)
نورالدين) السيد  ال ديد  للشريك 

الدهوي.
غير) العام  قررال مع  (– (2  
الدين) نور  السيد  تعيين  العادي 
غير) لفترة  للشركة  مسيرا  الدهوي 
السيد) مع  جنب  إلى  جنًبا  محددة،)
بوعدي) والسيد  عبد العزيز  نجاري 
املشترك) التوقيع  منح  و  عبد امل يد 

لكل))اثنين من الشركاء)الثالثة.

األسا�صي) القانون  تحيين  (– (3
للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 
 29/06/2022 في) بإكادير  ( التجارية)

تحت رقم112672.
425 P

مكتب الحسابات ال زيرة

شركة أي سوبريت
شــركة حات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد
رأس مالها   12.222 درهم

املقر اإلجتماعي : إقامة افران 1 الحي 
الصناعي سيدي يوسف أكادير

1)-)بمقت�صى قرار الشريك الوحيد)
االستثنائي) العام  لل مع  املعادل 
لشركة أي سوبريت املؤرخ بتاريخ)32 

ماي)2222،)تقرر ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم) (822.222 إلى) درهم  (12.222
ال اري) الحساب  بمقاصة  وحلك 
نور) زكور  السيد  الوحيد  للشريك 
درهم) (792.222 حدود) في  الدين 
حصة جديدة) ( (7922 وكذلك بخلق)
122)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

يملكها كلها السيد زكور نور الدين.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2222 يونيو) (27 بأكادير بتاريخ)

رقم:)112143.
426 P

شركة اساكا ترنسبور
شركة حات املسؤولية املحدودة 

املقر االجتمــاعي :رقم 12 اقامة 94 
السعادة 2 حي ااملحمدي

 اكادير 
ICE : 002307426000076

بمقت�صى العقد العرفي املؤرخ))ب)
20/06/2022)تم االقرار بما يلي):

بدمج) الشركة  راسمال  زيادة 
ب) للشركاء) ال اري  الحساب 
الراسمال) لنقل  درهم  (922.222
الى) درهم  (122.222 من) الشركة 

1.222.222)درهم)).

تم تغيير املادة))6))و)7)من القانون)

االسا�صي للشركة.

بكـتـابة) القانوني  اإليداع  تــم 

باكادير)) التجارية  باملحكمــة  الضبط 

رقـم) تحت  (2222 يوليو) (4 بتاريخ)

112751
بمثابة مقتطف و بيــان)

427 P

SOCIETE GDIRAGRI

S.A.R.L  A.U

 Société à responsabilité limitée

à associé unique

au(capital(de 30 000 000 DHS

 Siège(social : Lot(T(Avenue

Massa Près de Souk

 Hebdomadaire Hay Sidi

SaidBiougra

CHTOUKA AIT BAHA

للشريك) قرار  عقد  بمقت�صى 

الغير) ال مع  يعادل  الذي  الوحيد 

قرر) (،08/06/2022 بتاريخ) العادي 

ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

222 222 32)درهم الى)222 222 33 

درهم باحداث)222 32)حصة جديدة)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 بمبلغ)

نقدا.

ال ديد) الشركة  تقسيم رأسمال 

على النحو التالي):

 332  222 (: السيد محمد كديرة)

حصة)33.222.222)درهم.

األسا�صي) القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

09/06/2022)تحت رقم)1121.

428 P



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13342

Ste FRESH NATURAL
SARL

شركة فريش ناتورال ش.م.م
RC 20593

 اعالن بتعديل 
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
يونيو) (29 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
التعديل) تم  الشركة  بمقر  (2222

األتي:
زيادة الرأسمال االجتماعي من مئة)

الف درهم الى مئتي الف درهم.
جدد السيدة أيت)) اضافة شركاء)

بوستة))مليكة)
تجديد القانون األسا�صي للشركة.
القانوني) اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة اال بتدائية))بإنزكان)))بتاريخ))

04/07/2022))تحت رقم)1325.
429 P

STE MOREYAM TRANS
 SARL

 شركة حات مسؤلية محدودة 
مقرها اإلجتماعي  :  دوار اوالد محلة 

مشرع العين أوالد تايمة. 
الس ل التجاري رقم 5829   

تارودانت
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�صى 
لشركة) العادي  الغير  العامة  ال مع 
بتاريخ) ( (MOREYAM TRANS SARL
تم االتفاق والترا�صي) (28/05/2022

على مايلي):
الى)) الشركة  رأسمال  رفع  (-
 2222 على) درهم مجزء) ( (222.222
درهم للحصة) ( (122 حصة من فئة)

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي):
 662 (: السيد التقي عبد الهادي)

حصة،)أي)))66.222)درهم.
 882 (: سعيد) امغار  ( ( ( السيد)

حصة،)أي))88.222)درهم.
((: ( ( ( ( امغار عبد الرحيم) ( ( ( السيد)

662)حصة،)أي)))66.222)درهم.
أي) حصة،) ( (2222 (: امل موع)

222.222))درهم.
-)تعيين السيد)))التقي عبد الهادي)
الرحيم)) عبد  وامغار  سعيد  امغار  (-

كمسيري للشركة ملدة غير محدودة.

-))تحيين النظام األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
2222)/06/09)تحت رقم) لتارودانت)

.266
430 P

MEETINGS CARS  شركة
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
زيادة و تخفيض راسمال الشركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
09/05/2022)بأكادير،)قرر الشريك)
 MEETINGS CARS(((((الوحيد لشركة

SARL AU))ما يلي):
 1.140.000,00 ( ( ( زيادة) (•
وبذلك) الشركة  رأسمال  في  درهم 
الى)))))))) درهم  (100.000,00 من) يصبح 

1.240.000,00)درهم.
تخفيض رأسمال الشركة) (•
بمبلغ)))1.140.000,00)درهم ليصبح)
الى) درهم  (1.240.000,00 ( من)

100.000,00)درهم).
من) (7, (6 البندين) تغيير  (•

القانون االسا�صي.
تم) (: القانوني) االيداع  (•
الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
بتاريخ)))) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

01/07/2022))تحت رقم))112724.
للخالصة والتذكير)

431 P

 SUDAF 
شركة محدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد   
رأسمالها   2.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 26 زنقة 
الزيزفون  حي الداخلة أكادير

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28/06/2022)قرر الشريك)

الوحيد للشركة))مايلي):)
الشركة))) رأسمال  من  الرفع  (– (1
من)2.222.222))درهم الى)3.222.222 
درهم أي) (1.222.222 درهم بإضافة)
اجتماعية) حصة  ( (12222 باضافة)
من فئة)122)درهم للحصة الواحدة).))

االسا�صي) القانون  تعديل  (– (2

للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير بتاريخ)21)يوليوز)2222)تحت)

رقم)112721 .

432 P

 TEIMA CONSTRUCTION ET

TRAVAUX
SARL

بشريك وحيد

س.ت : 1277 تارودانت

الزيادة في رأسمال الشركة
في) املؤرخ  املحضر  بمقت�صى 

تقرر ما) بأوالد تايمة،) (21/04/2022

يلي):)

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (-

بإصدار)4122)حصة جديدة من فئة)

رأسمال) ليرتفع  نقدا،) درهـــم،) (122

إلى) درهم  (122.222 من) الشركة 

512.222)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 28/04/2022 بتاريخ) بتارودانت 

تحت رقم)152.

433 P

شركة بريستا كلين
ش.م.م

ال مع) محضر  بمقت�صى 

بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 

املساهمة) قررت  (23/06/2022

السيد) تعيين  ( للشركة) الوحيدة 

يوسف الواتي كمسير ثاني للشركة).

إما) مخولة  التوقيع  صالحيات 

للسيد) أو  سنب  فتيحة  للسيدة 

يوسف الواتي)).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

01/07/2022))تحت رقم))112712

434 P

AGADROG
SARL AU

شركة مساهمة
برأسمال : 522.222 درهــم

املقر الرئي�صي : رقم ل 139 أمام 
جيت سكن حي الهدى أكادير
تم تس يل الشركة بالس ل 

التجاري بأكادير تحت رقم 12349
العادي) العام  ال مع  بمقت�صى 
(،2222 يونيو) (15 بتاريخ) االستثنائي 

تقرر ما يلي):
أمو�صى) امبارك  السيد  استقالة 
وتعيين) تسييرالشركة  مهمة  من 
كمسير) احمد  بن  الهاشم  السيد 

جديد ملدة غير محدودة
 1 رقم) إلى  االجتماعي  املقر  تغيير 
الحي املحمدي) (1212 زنقة) (12 بلوك)

أكادير.
تعديل القانون األسا�صي للشركة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 يونيو) (29 التجارية بأكادير في)

تحت رقم)112671.
435 P

STE BERIF SECURITE
SARL

AIT MELLOUL
إعالن عن تغيير

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
يوم)18/04/2022)تم االتفاق على ما)

يلي):
استقالة املدير الفرع الشركة.

السيد) من  حصة  (3222 تفويت)
بوسبيبيط))عمر لفائدة السيد صبير)

الحسن.
تغيير شكل القانوني للشركة من)
شركة ش.م.م))الى الشركة ش.م.م من)

شريك وحيد.)
الحسن)) صبير  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
الكائن) الشركة  فرع  اغالق 
رقم) افولكي  تجزئة  التالي  بالعنوان 

163)أيت ملول.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع 
االبتدائية انزكان يوم)27/06/2022 

تحت رقم)1241.
436 P

STE ICIPRO
SARL

AIT MELLOUL
إعالن عن تغيير

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
على االتفاق  تم  (18/05/2022  يوم)

)ما يلي):
استقالة السيد صبير الحسن من)

منصبه كمسير للشركة.
السيد) من  حصة  (522 تفويت)
السيد) لفائدة  الحسن  صبير 

بوسبيبيط عمر.
تغيير شكل القانوني للشركة من)
شركة ش.م.م))الى الشركة ش.م.م من)

شريك وحيد.)
عمر)) بوسبيبيط  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 
االبتدائية انزكان يوم)27/06/2022 

تحت رقم)1242.
437 P

STE OUMATEUR
SARL AU

Au(Capital(de 100 000 dhs
ICE 003082009000020

RC 41889 
تعديل 

العام) ال مع  محضر  بمقت�صي 
(،29/07/2022 بتاريخ) العادي  غير 
على) للشركة  العام  ال مع  وافق 

التعديل التالي:
استقالة السيدة رشدي اميمة) (-
مسيرة الشركة وتعيين السيد جمال)
بولخرس مسيرا جديدا للشركة ملدة)

غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يوليو) (4 بتاريخ) العيون  االبتدائية 

2222)تحت رقم)2072/2022.
438 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE AGADIR FRESH
SARL AU 

MODIFICATION
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

املنعقد في)22/06/2022)تم بموجبه)

 AGADIR« بشركة) تغييرات  احدات 

حات) شركة  ( (»FRESH SARL AU

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيت قرر ما يلي):

االجتماعي) النشاط  إلى  إضافة 

استغالل االرا�صي الفالحية.

تحديث النظام األسا�صي للشركة.

الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  ( اإليداع) ( تم)

  04/07/2022 في) بانزكان  االبتدائية 
تحت))رقم)1299.   

439 P

 MAROC PHYTO شركة

NUTRITION
شركة حات مسؤولية محدودة 

رأسمالها   222.222 درهم

الطابق األر�صي، مبنى ال باي، شارع 

األمير هيريتير سيدي محمد بأكادير
رقم الس ل التجاري:   22399 

بأكادير

تعديل
1)-)بمقت�صى العقد العرفي املؤرخ)
يوم))21يونيو)2222)إنزكان،)قد تقرر)

ما يلي):

-استمرار نشاط الشركة رغم أن)

رؤوس األموال الخاصة اقل من رأس)

املال االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (2

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (28/06/2022 بتاريخ)

. 112492
مقتطف من أجل اإلشهار

440 P

 SOCIETE AWEDEX

PHARMA

SARL AU 

شــركة أويديكس فارما ش.م.م. ش.و

رأس مالها  122.222 درهم

كراج رقم 5 بلوك 17 شارع أم الربيع 

حي تيليال تيكوين أكادير

الغير) العام  ال مع  بمقت�صى 

 23/02/2022 بتاريخ) العادي مؤرخ 

 STE AWEDEX PHARMA ( لشركة)

SARL AU)تقرر ما يلي):

الشركة) تسمية  تغيير  (- (1

باالسم) ( (»AWEDEX PHARMA»

.»AWEDEX«(:(التالي

األسا�صي) القانون  تحيين  (- (2

للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  املحكمة 

04/26/)2222م تحت رقم)29547

)الس ل التجاري47611.

441 P

SOCIETE NAHAR COM

SARL AU 

 18 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شريك))) قرر  بأكادير  (2222 ابريل)

 SOCIETE NAHAR COM - شركة)

SARL AU)ما يلي):

تغيير اسم الشركة من):

 SOCIETE NAHAR COM -

SARL AU

 SOCIETE NAHAR COM (: الى)

MAROC - SARL AU

القانون) من  (،22 البند) تغيير 

األسا�صي للشركة.)

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضبط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

01/07/2021)تحت رقم)112725.

442 P

مغرب طاوس
محدودة،) مسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها):)642.222)در هما،)الس ل)
التجاري عدد):)7649،))رقم التعريف)

مقرها) (،48312756 (: املنهي) الرسم 

الثاني) الحسن  شارع  (: ( االجتماعي)
السالم)) عمارة  غرناطة  زنقة  ملتقى 
القانوني) ممثلها  في شخص  اكادير،)
لبطاقة) الحامل  (– علي) املوالع  (–
  JB158926 رقم) الوطنية  التعريف 

الصالحة الى غاية)22.23.2226.
انه منح حق التسيير الحر االصل))
العقد) تجديد  طريق  عن  التجاري 
بتاريخ) املصذحة االمضاء) (، التسيير)
2219)،)املنشورة بال ريدة) 29)يناير)
الرسمية عدد):442))وحلك بتاريخ)23 
اكتوبر)2219).)وحلك بواسطة عقدة)
جديدة املصذحة االمضاء)بتاريخ)15 
يونيو)2222،)التي تبتدا من)15)مارس)
وقابلة) سنوات  ثالثة  ملدة  (2222

لتجديد بر�صى الطرفين).
بريستيج)) هيلماس  لشركة  وحلك 
محدودة،) مسؤولية  دات  شركة 
رأسمالها):)122.222)در هما،)الس ل)
التجاري عدد):)41455،)رقم التعريف)
مقرها) (،48322946 (: املنهي) الرسم 
الثاني) الحسن  شارع  (: االجتماعي)
السالم)) عمارة  غرناطة  زنقة  ملتقى 
القانوني) ممثلها  شخص  في  اكادير.)
للبطاقة) الحامل  طاو�صي  مراد 

 .W281276(الوطنية
443 P

AMLAK ALBINA
شركة حات املسؤولية املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32545/أكادير
استمرار الشركة مع الشركاء وورثة 

املتوفى
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
االستثنائي املؤرخ في)16)يونيو2222،)
قرر ال مع العام غير العادي للشركة))
حات) شركة  (AMLAK ALBINA
الرأسمال)) حات  املحدودة  املسؤولية 
الحي) (: مقرها) درهم  (3.122.222
 3517 املحمدي القسط الثالث رقم)

أكادير.)حيث تقرر ما يلي):
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السيد) الشريك  بوفاة  االعالم 

أحمد كيري الذي توفي في فاتح يونيو)

 142 رقم) الوفاة  لرسم  تبعا  (2222

لسنة)2222.

الشريك) حصص  مجموع  توزيع 

املتوفي كالتالي):)

-السيد محمد كيري)1292)حصة.

 969 دجرو) خديجة  -السيدة 

حصة.

-السيد يونس كيري)3659)حصة.

 1832 كيري) بشرى  -السيدة 

حصة.

تعيين السيد ميلود كيري والسيد)

عبد اللطيف كيري كمسيرين.

من) (11 و) (8 (، (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.

بمكتبة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ فاتح)

يوليوز)2222)تحت رقم)112717.

444 P

Sté VOYAGE ACTION
 SARL

ICE :  001397380000054

الغير) العام  ال مع  بمقتضـى 

 22/06/2022 في) املؤرخ  العادي 
لشركة)»VOYAGE ACTION«))تقرر)

ما يلي):))

حميد) السيد  وفاة  إعالن  (– (1

حقوقه) نقل  وإعالن  سكيف  أيت 

االجتماعية إلى ورثته.

تعيين السيد احمد امرونة) (– (2

غير) لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

حميد) السيد  وفاة  بعد  محددة،)

أيت سكيف)،)كما خولوا له التوقيع)

الوحيد) املسير  بصفته  وحصريا 

للشركة.

األسا�صي) القانون  تحيين  (-

للشركة.

بمكتب) تم  القانوني  اإليداع  (-

األبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ)) ( (1311 ( رقم) تحت  ( بانزكان)

.05/07/2022

445 P

DECAMERON MOROCCO
.S.A 

شركة  مساهمة برأسمال : 
7.222.222 درهــم

املقر الرئي�صي : علبة رقم 3 شقة 
رقم 31 الطابق الثالث بلوك ىعمارة  
تيفاوين 156 زاوية شارع املقاومة 
شارع واد زيزالحي الصناعي اكادير 

املغرب
بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

التجاري بأكادير تحت رقم)16671 .
اإلدارة) مجلس  محضر  على  بناء)

بتاريخ)29)مايو)2222)،)تقررمايلي):
مجلس) رئيس  والية  تجديد  (•
السيد) التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

محمد خليل تزنيتي.
•)املوافقة على املساهمين ال دد):
أبوالزهور) نعيمة  اللة  السيدة 
أمين) محمد  والسيد  واحد  سهم 
زندافو سهم واحد املحولة من طرف)

السيد محمد خليل تيزنيتي.
•)انعقاد ال معية العامة العادية)

والغيرعادية في)25)مايو)2222.
التوقيع) صالحيات  منح  تم  (•
االجتماعي للسيد.)محمد خليل تزنيتي)

وأمين زندافو.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 ( مايو) (31 التجارية بأكادير في)

تحت رقم)112273.
446 P

DECAMERON MOROCCO
.S.A

شركة مساهمة برأسمال : 
7.222.222 درهــم

املقر الرئي�صي : علبة رقم 3 شقة 
رقم 31 الطابق الثالث بلوك ىعمارة  
تيفاوين 156 زاوية شارع املقاومة 

شارع وادزيز
الحي الصناعي اكادير املغرب

تم تس يل الشركة بالس ل 
التجاري بأكادير تحت رقم 16671

العادي) العام  ال مع  بمقت�صى 
(،2222 مايو) (25 بتاريخ) االستثنائي 

تقررمايلي):

مجلس) رئيس  والية  تجديد  (•

السيد) التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 

محمد خليل تزنيتي ملدة ست سنوات)

إلى غاية)31/12/2027.

•)تعيين السيد محمد أمين زندافو)

مديرجديد))ملدة ست سنوات إلى غاية)

.31/12/2027

•)تحديد امل لس اإلداري):

السيد محمد خليل تزنيتي.

السيد فاضل بنعياش.

السيدة اللة نعيمة أبواألزهر.

السيد محمد أمين زندافو.

التوقيع) صالحيات  منح  تم  (•

االجتماعي للسيد محمد خليل تزنيتي)

وأمين زندافو.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 2222 مايو) (31 في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)112274

447 P

SOCIETE COSTA-GRI

شركة حات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 1.222.222 درهم

تجزئة دوار أغرود آيت باكو ج / ق 

إنشادن شتوكة أيت باها.

س.ت 11215 

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

غير العادي،)فقد تقرر ما يلي):

1)-)تغيير تاريخ إنتهاء)السنة املالية)

إلى)32)شتنبر من كل سنة.

االسا�صي) النظام  تعديل  (- (2

للشركة.

للقيام) الصالحيات  اعطاء) (- (3

باإلجراءات القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية إلنزكان يوم)5)يوليو)2222 

تحت عدد)1312 .

448 P

شركة التنمية السياحية سوس 

ماسة

شركة مساهمة  للتنمية ال هوية

املقر االجتماعي : رقم 227، مكتب 

أ228- ، الطابق الثاني عمارة املحامي 

2 فونتي العليا أكادير

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

املنعقد) للمساهمين  العادي  الغير 

بتاريخ)29/04/2022)تقرر ما يلي):

من النظام) (45 تعديل املادة) (- (1

األسا�صي للشركة.

األسا�صي) النظام  تحيين  (- (2

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ) (112732 عدد) تحت  بأكادير 

.01/07/2022
رئيس امل لس اإلداري

449 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 4

HASSAN II BIOUGRA

 STE GREEN HOUSE  شركة

KIDS PRIVE

SARL AU  ش. م. م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

09/06/2022)قررت ال معية العامة)

االستثنائية للشركة املدكورة))ما يلي):

1)-)حل الشركة.

تمكارت) نوبة  السيدة  تعيين  (- (2

مكلفة بتصفية الشركة وجعل محل)

التصفية هو املقر االجتماعي الكائن)

حي) الوطنية  الوحدة  شارع  (22 رقم)

النجاح اكادير.

القانوني) امللف  ايداع  تم  (- (6

التجارية) املحكمة  للشركة 

بتاريخ)) ( (111114 ( رقم) الكاديرتحت 

.06/07/2022

450 P
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 CAFE RESTAURANT شركة
LA FOURCHE

شركة حات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد
رأسمالها 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : مجمع املوكار رقم 

19 واجهة البحراكادير
رقم الس ل التجاري : 33395

الحر) التسيير  عقد  بمقت�صى 

املؤرخ ب))32)ماي)2222،)والذي تم)

تس يله بمصلحة التس يل بأكادير)

 OR(:(16712/2022;« تحت املراجع)

تم) (»RE(:(2022001886012067
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  منح 

القصر) طريق  كنزى  بعمارة  الكائن 

البلدي الطابق تحت أر�صي للمتجر)
رقم) العقاري  الصك  حو  (9 رقم)

(»CAP FOOD« لشركة) (30778/09

تبتدئ من) وحلك ملدة تسع سنوات 

.01/06/2022
املسير)

451 P

TRAVAUX TASSA SGAOUR
شركة حات مسؤولية محدودة

س.ت 4493/تارودانت

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)يونيو)2222))تقرر:

السيد) جديد  شريك  إضافة  (-

مروان جبهة.
-)زيادة رأس املال بمبلغ)422.222 

درهم إلى) (122.222 درهم ليرتفع من)

إنشاء) طريق  عن  درهم  (522.222

122)درهم) 4222)سهم جديد بقيمة)

حيت) بالكامل.) مدفوعة  للسهم،)

ساهم السيد ايت يوسف محمد ب)

1522)سهم.)والسيد مروان ال بهة ب)

2522)سهم.

بعد هذه الزيادة،)يكون رأس املال)

درهم،) ( (522.222.22 بمبلغ) ثابًتا 

أالف() )خمسة  (5222 إلى) ويقسم 

سهم،)122)درهم))مائة()لكل سهم).

يتم توزيع رأس املال على النحو)

التالي):

السيد ايت يوسف محمد))2522 
سهم بقيمة)122)درهم.

سهم) (2522 ( السيد مروان جبهة)
بقيمة)122)درهم.

حات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 
من خالل) تسير  محدودة.) مسؤولية 
التوقيع الوحيد لفترة غير محددة من)

قبل السيد ايت يوسف محمد.
إضافة نشاط)»التجارة«)و)»شراء)
الفالحية) واملعدات  املنتجات  وبيع 

واإلنشائية«.
بتاريخ) األسا�صي  القانون  تحديث 

. 24/06/2022
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ) (441 رقم) تحت  بتارودانت 

    .  05/07/2022
452 P

STE  HK SHOP
SARL

RC 23575 AGADIR
شركة حات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 1.222.222 درهم  

 العنوان : محل رقم م 3 ر 18 مارينا 
اكادير 

بتاريخ) منعقد  االجتماع 
على املوافقة  تحت  (29/12/2021 

)ما يلي):
1)-)استقالة السيد خداش حسن)

من تسيير الشركة.)))))))))
2)-)بيع حصص اجتماعية):

 5222 ( باع السيد خداش حسن)
حصة التي يملكها في الشركة للسيدة)

كيوان سهام.
ال ديد)=

السيد خداش حسن)5222)حصة)
و السيدة كيوان سهام)5222)حصة.

تعيين السيدة كيوان سهام) (– (3
محدودة) غير  ملدة  لشركة  املسيرة 

والتوقيع اإلدارية و البنكية لهما.
باملحكمة)) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) باكادير  التجارية 
17/01/2022)تحت رقم)128119.      
453 P

 SOCIETE PARAPHARMACIE

JAMAL
SARL AU

شــركة بارا فارما�صي جمال  ش.م.م.

رأس مالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : محل رقم 62 شارع 

عبد الرحمان بن زيدان حي السالم 

أكادير

إعالن عن تأسيس شركة حات 
املسؤولية املحدودة بالشريك 

الوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1

تم إحداث) 2222م،) ماي) (32 بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد)

خصائصها) من طرف املوقع للعقد،)

كالتالي):

-)التسمية):)»)شــركة بارا فارما�صي)

جمال ش.م.م«))))

 STE PARAPHARMACIE»  -

.JAMAL» S.A.R.L A.U

 62 محل رقم) (: املقر االجتماعي) (-

حي) زيدان  بن  الرحمان  عبد  شارع 

السالم أكادير.)

-)الهدف االجتماعي:

واملعدات) املنتجات  تسويق 

الطبية.

 C O M M E R C I A L I S AT I O N

 DES PRODUITS ET MATERIEL

.PARAMEDICAL

في:) حدد  الشركة  مال  رأس  (

ألف) إلى  مقسم  درهم  (122.222

للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها الشريك الوحيد):

 1222 العوينة) جمال  السيد 

حصة.

جمال) السيد  عين  (: التسيير) (-

ملدة) للشركة  وحيدا  مسيرا  العوينة 

غير محدودة.

-)اإلمضاء)البنكي):)جمال العوينة.

-)السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)

31)دجنبر.

-)لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2

بتاريخ) ( بأكادير) التجارية  ( املحكمة)

 112222 (: تحت رقم) (14/06/2022

-)الس ل التجاري):)51721.

454 P

B.H PUB شركة
  SARL AU

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

القوانين) وضع  تم  (21/06/2022

شريك) ( املسؤولية) محدودة  لشركة 

واحد حات املميزات التالية):

B.H PUB((:(التسمية(-

شركة) (: القانوني) الشكل  (-

محدودية املسؤولية))شريك واحد.

 AGENCE DE ( ( ( (: الهدف) (-

 COMMUNICATION ET

PUBLICITE

 MAG (: االجتماعي) املقر  (-

 COMMERCIAL LOT ANOUR

.BLOC 12 N 31 AIT MELLOUL

في) حدد  (: الرأسمال االجتماعي) (-

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

حصة من فئة)122)درهم).

-)التسيير):)السيد حسني بوهريدة)

مسير للشركة.

-)املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
رقم) ( (05/07/2022 بتاريخ) بانزكان 

وتم) (،26473 التجاري) الس ل 

بتاريخ) (1312 رقم) تحت  اإليداع 

.05/07/2022
املسير

455 P

CHOCO & GLAM شركة
  SARL AU

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

القوانين) وضع  تم  (21/06/2022

شريك) ( املسؤولية) محدودة  لشركة 

واحد حات املميزات التالية):



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13346

CHOCO(&(GLAM((:(التسمية(-

شركة) ( (: القانوني) الشكل  (-

محدودية املسؤولية))شريك واحد.

 CHOCOLATRIE ET((((:(الهدف(-

TRAITEUR

 MAG (: االجتماعي) املقر  (-

 COMMERCIAL( RUE( 721( N°4

.HAY AL WAFA AGADIR

في) حدد  االجتماعي:) الرأسمال  (-

 1222 إلى) مقسم  درهم  (122.222

حصة من فئة)122)درهم).

السيدة سارة عماني) (: التسيير) (-

مسيرة للشركة.

-)املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
رقم) (29/06/2022 بتاريخ) باكادير 

وتم) (،51919 التجاري) الس ل 

بتاريخ) (112661 رقم) تحت  اإليداع 

.29/06/2022
املسير

456 P

AMEL’S COFFEE
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
قانون) انجاز  تم  (2222 14يونيو)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد))حات الخصائص التالية)

.AMEL’S COFFEE(:(التسمية

الشكل القانوني):)ش م م ب و.

مقهى) استغالل  (: الغرض)

ومأكوالت خفيفة ومشروبات.

مقرها االجتماعي):)4)شارع محمد)

بوزيان حي موالي رشيد سيدي عثمان)

الدار البيضاء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مدة الشركة):)99)عاما.
رأسمالها):)222 52)درهم مقسمة)

إلى)522)حصة اجتماعية بقيمة)122 

د رهم للحصة الواحدة والتي اكتتبت)

على الشكل التالي):

أمين) محمد  مامون  السيد 

ب)522حصة.

:)،سوف تدار الشركة من) اإلدارة)

طرف))السيد مامون محمد أمين.)

السنة االجتماعية):)من فاتح))يناير)
باستثناء) دجنبر من كل عام،) (31 إلى)
تاريخ اإليداع) السنة األولى تبدأ من 
العام) من  دجنبر  (31 إلى) القانوني 

نفسه.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2222 يوليوز) (5 يوم) البيضاء)

رقم)832244.
457 P

GREEN PEARL SEA
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفـي مؤرخ في) (-I
القانون) تم إيداع  (، ( (26/05/2022
املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة))و حات املميزات التالية):
 GREEN PEARL SEA(:(التسمية(*

» SARL AU
الشركة) من  الغرض  (: الهدف) (*

سواء)في املغرب أو في الخارج:
لـ) وفًقا  أشكاله.) بجميع  الصيد 

)قانون)14-28).
تاجر املنتجات السمكية)))الطرية)
أسماك) تاجر  (- لتربية) الخاصة  او 
بال ملة))-)شراء)وبيع وتوزيع وتخزين)
غير) أو  مباشر  بشكل  (، وتسويق)
مباشر)،)بالتجزئة أو بال ملة)،)سواء)
في املغرب أو في الخارج)،)ل ميع أنواع)
األسماك امل مدة أو الطازجة.)تنفيذ)
(- املائي) االستزراع  مشروع  وتطوير 
تاجر) (- تجارة مواد ومعدات الصيد)
(- محلي واستيراد فواكه وخضروات)
تجارة مواد ومعدات لقوارب الصيد)

-)تجارة)-)استيراد)-)تصدير.
شارع) (46 (: االجتماعي) املقر  (*
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم)

6)-)الدار البيضاء
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
12.222.درهم) ( في) ( االجتماعي محدد)
122)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)
122..درهم للواحدة،)مكتتبة و) ( فئة)

محررة بالكامل).

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجنبر.

للمساهم) يمكن  (: الفوائد) (*

الوحيد أن يقرر تخصيص كل األرباح)

(، االحتياطيات) إلنشاء) منها  جزء) أو 

التي يحددونها واستخدامها ووجهتها.

أيًضا) الوحيد  املساهم  يقرر  قد 

ليتم) مبالغ معينة  أنه سيتم خصم 

ترحيلها إلى السنة املالية التالية.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*

سعاد فارس ملدة غير محدودة.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم548211
ملخص قصد النشر

458 P

KALOJMA TP
 SARL

رأسمالها: 100.000,00 درهم

مقرها االجتماعي:, سيدي معروف 

بيزنس سنتر نيرشور الحديقة، 

1122، شارع  القدس 35 

الدار البيضاء 

الس ل التجاري: 548353

إعالن التأسيس

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

2222))تم) بالبيضاء))بتاريخ29)يونيو)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

حات))الخصائص التالية):

.KALOJMA TP SARL(:(التسمية

مباشرة) الشركة  تعنى  الغرض:)

املغرب) داخل  مباشر  غير  بشكل  أو 

وخارجه,)لفائدتها أو للغير:

إنشاءات) أو  أعمال  مقاول  (-

مختلفة

-)مقاول نقل البضائع..

املد):)99)سنة

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر من كل سنة

,)سيدي معروف) املقر االجتماعي:)

بيزنس سنتر نيرشور الحديقة)،)1122 

،شارع))القدس)35)الدار البيضاء.

رأسمال) تحديد  تم  املال:) رأس 
درهم) (100.000,00 في) الشركة 
اجتماعية) حصة  (1222 ل) مقسمة 
مكتتبة) للحصة,) درهم  (122 بقيمة)

ومحررة ل):
املساعد)) هشام  (: السيد)

50.000,00)درهم.
السيدة):)))كوثر طيني)50.000,00 

درهم.
تم تعيين السيدة كوثر) التسيير:)
القاطنة) و  ال نسية  املغربية  طيني 
الدار) ( ( ق ج) (25 رقم) (32 بلوك) ( ب)
البيضاء.و الحاملة للبطاقة الوطنية)
رقم)GM122268)مسيرا للشركة ملدة)

غير محددة مع أوسع الصالحيات.)))
%5)من) توزيع األرباح:)يتم خصم)
القانوني,) االحتياطي  لتكوين  األرباح 

والباقي يوضع رهن إشارة الشركاء
التس يل) و  القانوني  اإليداع  تم 
بالس ل التجاري باملحكمة التجارية)
يونيو2222  (29 بتاريخ) بالبيضاء)
تحت رقم)829544)الس ل التجاري)

.548353
459 P

LDCB
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�صى  ( (-I
القانون) إيداع  تم  في26-24-2222،)
املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة.))و حات املميزات التالية:
LDCB SARL AU(:(التسمية(*

*)الهدف):)غرض الشركة:)تصميم)
املناظر الطبيعية للحدائق.

*)املقر االجتماعي):)12)شارع ساريا)
(- نخلة) (3 شقة) (3 بن زونيم الطابق)

الدار البيضاء.
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
.100.000,00 في) ( االجتماعي محدد)
حصة) (122 إلى) مقسم  درهم 
1222.درهم) ( فئة) من  اجتماعية 
للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):



13347 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

-)السيدة بوعزاوي كاميليا ليليا)

122)حصة اجتماعية

امل موع:)122)حصة اجتماعية

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (* (

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجنبر.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*

في) ولدت  ليليا  كاميليا  بوعزاوي 

30/7/1977)،)مقيمة بالدار البيضاء)
،)26)زنقة ا تجزئة سالج عين دياب)،)

للبطاقة) حاملة  (، ال نسية) مغربية 

.BE696362(الوطنية رقم

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-II

البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (،22-24-2222 بتاريخ)

821866)بالس ل التجاري)541127.
ملخص قصد النشر
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MOSAIC TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�صى  ( (-I
القانون) إيداع  تم  في27-26-2222،)

املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة))و حات املميزات التالية:

 MOSAIC (: التسمية) (*

TRAVAUX” SARL AU

*)الهدف):)غرض الشركة:)أعمال)

أو إنشاءات متنوعة
*)املقر االجتماعي):)12)زنقة سرية)

حي) (3 الشقة) (3 الطابق) زنيم  ابن 

النخيل الدار البيضاء

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.

*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)

االجتماعي محدد))في)…100.000,00.

حصة) (122 إلى) مقسم  درهم 

1222.درهم) ( فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

( ( موزعة لفائدة):)

السيد الورديغي سامي)122)حصة)

( اجتماعية)

امل موع):)))))))122حصة اجتماعية.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (* (

يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجنبر.

*)التسيير):)تم تعيينه اآلن كمدير)

لفترة غير محدودة:

من) سامي  الورديغي  السيد  (-

مواليد)1997/01/03)،)مقيم بمدينة)

حساني رقم)263)بالقصيري)،)مغربي)

الوطنية) للبطاقة  حامل  (، ال نسية)

.GN216223(رقم

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-II

البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم))))))) تحت  (،29-26-2222 بتاريخ)

829514)))))بالس ل))التجاري))))رقم))

.548251
ملخص قصد النشر
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LAYAMED CONSULTING

لياميد كونسيلتين

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2222 يونيو) (16 بتاريخ) البيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات) وحيد  شريك  حات 

التالية):

(- كونسيلتين) لياميد  (: التسمية)

LAYAMED CONSULTING

صهيب) شارع  (: االجتماعي) املقر 

سيدي) (22 رقم) (39 بلوك) الرومي 

البرنو�صي،)الدار اليضاء.

الهدف االجتماعي):)اإلعالميات.

الرأسمال):)122.222)درهم.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد املهدي ابن جبارة.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

 548213 رقم) (: الس ل التجاري)

بتاريخ)28)يونيو)2222.
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SOCIETE SAMIA IT
SARL AU

الس ل التجاري 548825 
إشهار التأسيس

بإمضاء) عرفي  عقد  بموجب 
خاص بتاريخ)22)يونيو2222)))بالدار)
حات) شركة  تأسيس  تم  البيضاء)

مسؤولية)))
وفقا) وحيد  بشريك  محدودة 

للخاصيات اآلتية):
  SOCIETE SAMIA IT (: التسمية)

S.A.R.L AU
*)الرأسمال))))))))))))))222.22 122 
درهم.)تم تقسيمه إلى)1222)))حصة))))))))))))

*))الشركاء
الروندي) اللطيف  عبد  السيد  (-
1222)حصة)122)درهم لكل حصة.))))))))))))
بزاوية) الكائن  (: االجتماعي) املقر 
وزنقة) هللا  عبد  موالي  األمير  زنقة 
النخلة الطابق الرابع الشقة)7)الدار)

البيضاء.))
*)التسيير):)تم إسناده للسيد عبد)

اللطيف الروندي.
)))*)الهدف):)استشارات املعلوماتية)
املراقبة) خارجية  بمصادر  االستعانة 

عن بعد)-)التطوير)-)التكامل.
*))املدة):)99)سنة.

بالس ل) تم  القانوني  اإليداع 
 4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

يوليوز)2222)تحت رقم)832127.   
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MGO EDITIONS
شركة حات مسؤولية محدودة

ورأسمال 22.222 درهم
221، شارع مصطفى املعاني، 

الطابق 4، مكتب رقم 19
الدار البيضاء
تأسيس شركة

مس ل) عرفي  عقد  بموجب 
رقم) مرجع  (2222 ماي) (18 بتاريخ)
وضع) تم  (،222222352721362
محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 
خصائصها تكمن   املسؤولية 

فيما يلي):

MGO EDITIONS(:(التسمية
شارع) (،221 (: الرئي�صي) املقر 
مكتب) (،4 الطابق) مصطفى املعاني،)

رقم)19،)الدار البيضاء.
هدف الشركة) (: موضوع الشركة)

باملغرب وبالخارج هو):
(... امل الت) ال رائد،) نشر الكتب،)

وأنشطة النشر األخرى.
عامة،) معلومات  مقاالت  كتابة 
الرسائل) وإرسال  املواقع  على  نشر 

اإلخبارية.
األحداث) وتنشيط  تنظيم 

والندوات.
في) تكوينية  حصص  تنظيم 
ومواكبة) تدريب  اإلعالمية،) املهن 
االقتصاديين) للمسؤولين 

والسياسيين.
أو) اإلنترنيت  برامج  تس يل 
التلفاز،)املقابالت،)البرامج الحوارية،)

املناقشات.
وعموما كافة العمليات التجارية،)
الصناعية،)املنقولة والعقارية واملالية)
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
شأنها) من  التي  أو  أعاله،) باملواضيع 
كل) وكذا  وتنميتها  تنفيذها  تش يع 
املباشرة) املباشرة أو غير  املساهمات 
تحت كافة األشكال في املقاوالت التي)

لها أهداف مباشرة أو مرتبطة.
يوم) اعتبارا من  سنة  (99 (: املدة)

تس يلها بالس ل التجاري.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 222 إلى) مقسمة  درهم  (22.222 في)

حصة بقيمة)122)درهم للواحدة.
التسيير):)تم تعيين مسيرة وحيدة)

للشركة ملدة غير محددة):
املزدادة) أكوري،) نادية  السيدة 
بالرباط،) (1969 ديسمبر) (15 بتاريخ)
الساحل) العسيالت  بدوار  القاطنة 
برشيد والحاملة للبطاقة الوطنية) (-

.E349794(للتعريف رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 
826177)بتاريخ)2)يونيو)2222)س ل)

تجاري رقم)545273.
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داب إيت كونسيلتين   
شركـة محدودة املسؤولية

 رأسمالها 122.222  درهم

26 شارع مرس السلطان الطابق 1 

شقة 3 الدار البيضاء

الـتــأسـيـس

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ( (03/06/2022 ( بتاريخ) البيضاء)

لشركة) األسا�صي  القانون  تحرير 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي):

التسمية):))داب إيت كونسيلتين)))))

الهدف):)

البرمجة االستشارية وغيرها من) (-

أنشطة الكمبيوتر

املعامالت) جميع  أعم  وبشكل  (-

التجارية أو الخدمية أو االستيراد أو)

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله أو)

التي قد تسهل تنميتها.

شارع مرس) (26 (: املقر االجتماعي)

3الدار) شقة) (1 الطابق) السلطان 

البيضاء)

املدة):)))99)سنة.

درهم) (122.222 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  درهم  (122

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي.

 122 السيد خدروف مصطفى) (-

حصة.))))))))))))))

-)السيد خدروف عمر)922)حصة.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة)

و بصالحيات مطلقة للسيد

السيد خدروف مصطفى املقيم) (

الدار) (17 رقم) (22 زنقة) الفرح  حي 

البيضاء.

ٍالى31  يناير) (1 من) (: السنة املالية)

دجنبر).

لالحتياط القانوني) (%5 ( (: األرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط))حسبما يقرره ال مع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ))28/06/2022)تحت)

رقم829298. 
الس ل) في  الشركة  تس يل  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
تحت) (28/06/2022 بتاريخ) البيضاء)

رقم)548255.
من أجل التخليص و اإلشهار)
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 ENTREPRENDRE BUSINESS
 CENTER EFRIKA E-MARCHE

PANAFRICAIN
SARL-AU

.RC(N° 539013
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�صى  ( (-I
القانون) إيداع  تم  في17/03/2022،)
املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة))و حات املميزات التالية:
 EKRIKA (: التسمية) (*
 E-MARCHE PANAFRICAIN

S.A.R.L AU
*)الهدف):)استيراد و تصدير

*)املقر االجتماعي):)الدار البيضاء،)
55)شارع الزرقطوني،)الطابق األول،)

شقة رقم)3)ك.)ش.
*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

تأسيسها النهائي.
*)الرأسمال االجتماعي):)الرأسمال)
.10.000,00… في) ( االجتماعي محدد)
حصة) (122 إلى) مقسم  درهم 
122.درهم) ( فئة) من  اجتماعية 
للواحدة،)مكتتبة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):
 SOCIETE EFRIKA MALL
حصة) (122  INTERNATIONAL

اجتماعية
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة  (*
يناير) فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في)31)دجنبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (*
 ANZIAN ALICE إيبي) أليس  أنزيان 

EBY.مسيرة للشركة.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم  (-II

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،.05/04/2022 ( بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم822125.

N(°(2631(/(PA(الستخراج واحكر
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THERALAB
مــؤرخ)) ( عـــرفـــي) ( بــمــقـــتـــضــى عــقــد)

بــــتـــاريــــخ))12))مايو)2222)))تـــــم))تأســـيــــس)))

الـــمـــســـؤولـــيــــة)) ( مــــحـــدودة) ( شـــركــــة)

تــــتـــجـــلـى))خـــصـــائـــصـــهـــا))فـــي))مــــا يـــلــي))

الــتــســمــيـــة)):)تيراالب.

مستحضر) تاجر  (: ألــغـــايــــة)

عرضية) ومواد  التغذائية  التجميل 

ومنتجات متنوعة.

الــمــقــر الــرئــيــســي):)الضحى)1)إقامة)

عين) بوسيت  حي  (2 شقةرقم) ب75)

السبع)22852)الدارالبيضاء.

مـــن)) ( ابــــتـــداء) ( ( )ســـنـــة) (99 (: الـــمـــدة)

يــــوم))تــــأســـيـــس))الـــشـــركـــة.
يـــتـــكـــون)) الــتــــجــــاري  ألـــرأســمـــال 

مـــن))) ( ( الـــتـــجــــاري) ( الـــرأســـمـــال)

عـــلـــى))) ( مـــقـــســـمـــة) ( درهـــــم) (122.222

  122 ( فــــئــــة) ( مــــن) ( حــــصــــة) ( ( (1222

درهـــــم))للــواحـــدة))مـــحــررة))و)))مـــجـــزأة)))

كــــلــــهـــا))و مقسمة))كما يلي):
مـحـمـد))) الـعبـديـن  زيـن  ( الـــســــيـــد)

522)))حصة.

  522 يـاسيـن) جـكـمـي  الـــســــيـــد 

حصة.

زيـن) الـــســــيـــد  ( يـــعـــتـــبـــر) الـــتــــســـيــيـــر 

وجـكـمـي) مـحـمـد  العبـديـن  الدين 

لـــمـــدة)) ( للـــشـــركـــة) ( يـاسيـن مـــســـيـــرين)

غــــيـــر))مـــحـــدودة

ســـنـــة)) ( كـــــل) ( أخــــر) ( فـــي) الـــربـــــح 

جـــدولــــة)) ( حــــســــب) ( األربــــاح) ( ( تـــقـــســــم)

الـــحـــصـــص))الـــمـــكـــونــــة))للـــرأســـمــــال))

الـــقــــانـــــونـــي)) ( االيــــداع) ( تـــــم)

الدار) بـــــا  ( الـــتـــجــــاريــــة) ( بـــالـــمــحـــكـــمـــة)
   825883 ( رقـــــم) ( تــــحـــت) ( البيضاء)

بـــتـــاريـــخ))31))مايو)2222.
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KS2A BATIMENT 
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد 

تأسيس  شركة

رأسماله 122222.22 درهم

 و مقرها اإلجتماعي الكائن ب شارع 

اللة الياقوت و زنقة العرعار اقامة 

غاليس الطابق 4 الشقة 17

 الدار البيضاء

)بمقت�صى عقد عرفي))تم تأسيس)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد حات املميزات التالية):

محدودة) شركة  (: الشكل) (.1

املسؤولية بشريك واحد.

 KS2A (: االسم) (.2

.BATIMENT

3.)الهدف):)منعش عقاري.))

الياقوت) اللة  شارع  (: املقر) (.4

وزنقة العرعار اقامة غاليس الطابق)

4)الشقة)17)الدار البيضاء.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (.5

إنشاءها.

6.)رأسمال الشركة):)122222.22 

درهم.

7.)الحصص العينية:)

القصدي) عبدالرحيم  (: السيد)

 1222 يعني:) درهم  (.122222.22  ”

درهم) (122 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة.

امل موع):)122222.22)درهم يعني)

1222)حصة اجتماعية).)بقيمة)122 

درهم للحصة.

 8.)السنة االجتماعية:)ابتداء)من)

فاتح يناير إلى)31)من دجنبر.

السيد) الشركة:) مسير  (.9

عبدالرحيم القصدي.

باملركز)) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء) بالدار  ( لالستثمار) ال هوي 

رقم) التجاري  الس ل  الكبرى 

.547943
))لإلشارة والبيان)
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OXFORD METAL
SARL AU

تــــأ سـيـس

1)-)بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)

 05/24/(2222 بتاريخ) الدار البيضاء)

لشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 

باملميزات) ( حات املسؤولية املحدودة)

التالية):)

 SARL AU   OXFORD(:(التسمية(*

METAL

التصدير) (: االجتماعي) الهدف  (*

واالستيراد.

*)املقر االجتماعي):))))5)شارع عبد)

 5 هللا بن ياسين عمارة بليدون طابق)

رقم)5))الدار البيضاء.)

*)املدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس.

محدد) الرأسمال  (: الرأسمال) (*

إلى) مقسمة  درهم  ( في100.000,00)

122درهم) فئة) من  حصة  ( (1.222

محررة) جميعها  الواحدة  للحصة 

ومسندة إلى))الشريك السيد الفريدي)

رشيد

*)األرباح):)5%)لالحتياط القانوني)

سواء) الشركاء) تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.

السيد) تعيين  تم  ( (: التسيير) (*

محدودة) غير  ملدة  للشركة  كمسير 

الفريدي رشيد.

تـم تس يل الشركة بالس ل) (- (2

رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

548221))بتاريخ)2022/06/29 .
بيان مختصر
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JAAMI BROD
SARL AU

تــــأ سـيـس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

 2022/06/15 بتاريخ) البيضاء) الدار 

لشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 

باملميزات) ( حات املسؤولية املحدودة)

التالية):)

 SARL AU   JAAMI (: التسمية)
.BROD

التصدير) (: االجتماعي) الهدف 
واالستيراد.

املقر االجتماعي):)5)شارع عبد هللا)
بن ياسين عمارة بليدون طابق)5)رقم)

5))الدار البيضاء.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) محدد  الرأسمال  (: الرأسمال)
  1.222 إلى) درهم مقسمة  (122.222
للحصة) درهم  (122 فئة) من  حصة 
الواحدة جميعها محررة ومسندة إلى))

الشريك السيد نورالدين جعمي.
القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)
سواء) الشركاء) تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
نورالدين جعمي كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
بالس ل) الشركة  تس يل  تـم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجاري 

548961))بتاريخ)2022/07/05.
بيان مختصر
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MAD AIR CLIM
 SARL AU

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إيداع  تم  (،17/06/2022
املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 
وحات) ( واحد) شريك  ( املحدودة)

املميزات التالية):
  MAD AIR CLIM (: التسمية)

 .SARL AU
النشاط الرئي�صي للشركة):)

األجهزة الكهربائية وأجهزة تسخين)
ورشة) )تشغيل  املنزلية) املطابخ 

للصيانة أو اإلصالح()؛
املستورد))التاجر()بال ملة.)))))))))))

املقر االجتماعي):)5)زنقة دكسمود)
الدار) ( بنجدية) (2 الشقة) (1 الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
االجتماعي محدد))في)122.222)درهم)
اجتماعية) حصة  (1222 إلى) مقسم 
من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):
السيد محمد مدان):)1222)حصة)

اجتماعية.
امل موع):)1222)حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
مدان مديرا))فرًديا))لفترة غير محدودة)))
وبتوقيع) واسعة  بسلطات  يتمتع 

وحيد.
بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري))رقم)547831))لدى املحكمة)
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

27/06/2022)تحت رقم828879.
ملخص قصد النشر
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    RADIOLOGIE DEROUA
شركة حات مسؤولية محدودة 
رأسمالها100.000,00  درهم

تأسيس )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بالدار) ( عرفي) عقد  بمقت�صى 
(،2222 مارس) ( (16 ( بتاريخ) ( البيضاء)
مسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية):
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.
 R A D I O L O G I E : ( ( ( لتسمية ا

.DEROUA
الهدف االجتماعي)):)طب األشعة.

مركز الفحص باألشعة.
نايت) تجزئة  (: االجتماعي) املقر  (

الرقم)11)الدروة برشيد.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 ( املدة):)

التس يل بالس ل التجاري.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (122.222 رأسمال الشركة في)
فئة) من  ( حصة) (1222 من) ويتكون 
درهم للحصة الواحدة مقسم) (122

كالتالي):)))

السيدة كوثر شارف)522)حصة.

السيدة املرابط هناء)522)حصة.

للسيدة) التسيير  أسند  التسيير):)

هناء) املرابط  والسيدة  شارف  كوثر 

االمضاء) مع  محدودة  ملدة غير 

املنفصل.

السنة املالية)):)من))فاتح))يناير إلى))

31))ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والباقي إما يوزع و إما ينقل أو يوضع)

تحت االحتياط حسبما يقرره ال مع)

العام.

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  ( )تم)

يونيو) (27 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

الس ل التجاري عدد) ( تحت) (2222

              .16761
)من أجل))التلخيص واإلشهار)
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 STE ECOLES DE

 SCIENCE DE LA SANTE

PARAMEDICALE
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 42 تجزئة 

حبيبة ليساسفة الدرالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 548441

تاسيس شركة
 22 يوم) عرفي  عقد  بمقت�صى 

يونيو))2222،)تم تاسيس شركة حات)

مميزاتها) وحيد،) بشريك  مسؤولية 

كالتالي):

محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

بشريك وحيد.

 ECOLE DE SCIENCE(:(التسمية

.DE LA SANTE PARAMEDICALE

حدد) (: ( االجتماعي) الراسمال 

حصة) (1222 في) الشركة  راسمال 

موزعة على الشكل التالي):

اليزيد سلمي)...)1222)حصة.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13350

املدة):)محددة الشركة في)99)سنة.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

هو):
في) خاصة  منهي  تدريب  مدرسة 

العلوم الصحية شبه الطبية.
املعامالت) جميع  وبصمورة أعم،)
او) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
االوراق أو العقارات املتعلقة بشكل)
باالشياء) مباشر  غير  أو  مباشر 
آخر) غرض  بأي  او  أعاله  املذكورة 
أن) يحتمل  أو  مرتبط  أو  مشابه 
من) شكل  باي  الشركة  تطوير  يعزز 

االشكال.
التعيين.

كمسير) أدناه  املذكور  تعيين  يتم 
ملدة غير محدودة.):

اليزيد سلمي.
الشركة) تس يل  تم  وقد 
بتاريخ) بالبيضاء) باملحكمةالتجارية 
32)يونيو)2222،)تحت رقم)829611.
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STE IHH PRO
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 6 الدرالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 546381 
الدارالبيضاء
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)
تم تاسيس) (،2222 ( ماي) (12 بتاريخ)
شركة حات مسؤولية بشريك وحيد)

حات الخصائص التالية):
 STE IHH PRO SARL (: التسمية)

.AU
الغرض):)وكالة االتصاالت وتنظيم))

االحداث واالعالنات.
املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
الى)31)ديسمبر من كل سنة.

شارع) (46 ( (: االجتماعي) املقر 

الشقة) الثالث  الطابق  الزرقطوني 

رقم)6)الدرالبيضاء.

راسمال) تحديد  تم  (: ( الراسمال)

درعم مقسمة) (122.222 الشركة في)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1222 الى)

درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (122

حنان) السيدة  لفائدة  بالكامل 

الهاشمي.

التسيير):)تم تعيين السيدة حنان)

كمسيرة) (BL891 ب.ت.و.) الهاشمي 

ملدة غير محدودة،) للشركة،) وحيدة 

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

السيدة حنان الهاشمي.

والتس يل) القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة) التجاري  بالس ل 

 32 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

التجاري رقم) الس ل  (،2222 يونيو)

548479)الدارالبيضاء.
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 CLEAN AND GREEN

COSMETICS
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 

القانون) وضع  تم  (،07/06/2022

مسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

محدودة بشريك وحيد حات املميزات)

التالية):

 Clean and green (: التسمية)

.cosmetics

 The Clean (: التجارية) العالمة 

.Routine

حات) شركة  (: القانونية) الصيغة 

مسؤولية محدودةبشريك وحيد.

منتجات) تسويق  (: الهدف)

ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

اإلكسسوارات) وجميع  العطور 

املتاجر،) اإلنسان،) بزينة  املتعلقة 

 E-COMMERCE املنازل) مبيعات 

في املغرب والخارج) لألفراد واملهنيين 

بكل الوسائل،)الخ.

)التجارة) اإلنترنت) عبر  املبيعات 
املنتجات) ل ميع  اإللكترونية()
بقطاع) املتعلقة  والعناصر  واملواد 
وقطاع) التجميل  مستحضرات 

ال ماليات)؛
وتسويق) وتوزيع  وبيع  شراء)
بجميع أشكالها من جميع املنتجات)
ال سدية،) بالرعاية  املتعلقة  واملواد 
وبشكل عام،)جميع املنتجات واملواد)
بمستحضرات) املتعلقة  والخدمات 
التجميل للقطاع وقطاع ال ماليات)؛
17)ساحة شارل) (: املقراالجتماعي)
الدار) (7 الطابق) (2 الشقة) نكول 

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) (122.222 االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1.222 إلى) مقسم 
من فئة)122)درهم للواحدة،)مكتتبة)
ومحررة بالكامل،كلها بحوزة السيدة)

بوطيب إسراء.
تبتدئ السنة) (: السنةاالجتماعية)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
بوطيب إسراء)مسيرة وحيدة للشركة)

ملدة غير محدودة.
التجاري) بالس ل  التقييد  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  لدى 
البيضاء،)بتاريخ)04/07/2022)تحت)

رقم548771.
ملخص قصد النشر
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 STE TANDA PROMO 
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة  
رأسمالها: 222.222  درهم 

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، حي 
مباركة، مجموعة 8 رقم 5، الطابق 

األول، سيدي البرنو�صي  
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم) بالدار البيضاء،) (2222 يونيو) (16
حات) »طاندا برومو«) تأسيس شركة)

املميزات التالية):

التسمية):)طاندا برومو.

املوضوع):)لشركة كموضوع داخل)

املغرب وخارجه):

والتجهيز) منعش عقاري في البناء)

والتشييد)؛

املنقول) العقار  في  والشراء) البيع 

وغير املنقول)؛

جميع املعامالت الصناعية املالية)

ترتبط) التي  والعقارية  التجارية 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة بهدف)

الشركة.

املدة):)99)سنة.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

(،5 رقم) (8 مجموعة) مباركة،) حي 

الطابق األول سيدي البرنو�صي.

رأسمال الشركة):)222.222)درهم)

مقسمة ل)2222)حصة من فئة)122 

الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):

2222)حصة من) عبد اإلله عزام)

 222.222 مقابل) درهم  (122 فئة)

درهم.

عين السيد عبد االله) (: التسيير)

عزام كمسير وحيد للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

تاريخ) من  األولى  السنة  عدا  ما 

التس يل بالس ل التجاري للمحكمة)

التجارية بالدار البيضاء.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  (: التوقيع)

املسير الوحيد املذكور اسمه أعاله.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)32)يونيو)2222)تحت)

رقم)829689)بالس ل التجاري تحت)

رقم)548461.
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13351 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

EGLENCE VE TURIZM

EVT

SARL

شركة حات مسؤولية محدودة  

رأسمال : 122.222  درهم

الس ل التجاري رقم : 126539

 مقرها االجتماعي : شقة رقم 137، 

عمارة 9 بلوك 1 أطلس، حي 

الشريفية، مراكش

التأسيس  
املؤرخ) تأسيس  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ)18)ماي)2222)املس ل بتاريخ)

25)ماي)2222)تم تأسيس شركة حات)

املسؤولية املحدودة حات الخصائص)

التالية):

 EGLENCE(:(التسمية االجتماعية

.VE TURIZM (EVT( SARL

املوضوع االجتماعي):)

تسيير فندق)؛

مطعم.

 137 شقة رقم) (:  املقر االجتماعي)

عمارة)9)بلوك)1)أطلس،)حي الشريفية،)

مراكش.

رأس املال):)يحدد رأسمال الشركة)

 1222 درهم مقسم إلى) (122.222 في)

حصة ب)122)درهم للحصة الواحدة)

محررة كاملة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

املقيم في) السيد بدر الدين مسكين،)

تعاونية األطلس تسلطانت،)مراكش،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.EE548155

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها.

تم القيام بااليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بمراكش بتاريخ)16)يونيو)2222)تحت)

رقم)136877.
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BEYOND ADVICE

SARL AU

RC(N°546553

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إيداع  تم  (،18/05/2022

املسؤولية) حات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة))وحات املميزات التالية):

 BEYOND ADVICE (: التسمية)

    .SARL AU

اإلدارة) في  استشارات  (: الهدف)

واالتصال) والتسويق  واالستراتيجية 

البشرية) واملوارد  واإلدارة  والتنظيم 

االجتماعية) والضرائب  واملحاسبة 

والقانونية واملالية.

املقر االجتماعي):)الدارالبيضاء)55 

شارع الزرقطوني فضاء)الزرقطوني)1 

الشقة رقم)3)الطابق ك.ه.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (12.222 في) ( االجتماعي محدد)

122)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) درهم  (122 ( فئة)

ومحررة بالكامل.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

الشيماء)البراق مسيرة))للشركة.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)بتاريخ))14/06/2022 

تحت رقم)827622.

ملخص قصد النشر
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FAMI IMMO
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم
 BD LALLA : املقر االجتماعي
 ASMAE(GROUP 6 N 353

 ETG 2 SIDI(MOUMEN(JDID
CASABLANCA

عرفي) عقد  بمقت�صى 
يونيو) (9 بتاريخ) بالدار البيضاء)
النظامية) القوانين  انشأت  (،2222
املحدودة) املسؤولية  حات  لشركة 

باملميزات التالية):
 FAMI امو) فامي  (: التسمية)

.IMMO SARL
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مختلف  من  املقاولة   : الهدف 

األعمال أو البناء ؛
منعش عقاري.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
درهم   122.222 بقيمة  الشركة 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 
122 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وحررت بالكامل  ووزعت كما يلي :
السيد هشام فجالن : 522 حصة 

52.222 درهم ؛
 522  : كمراوي  فاطنة  السيدة 

حصة 52.222 درهم ؛
 122.222 حصة) (1222 امل موع)

درهم.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد هشام فجالن والسيدة فاطنة)

كمراوي ملدة غير محدودة.
رهن) شراء) بيع  (: حق) كمالهما 
جميع العقارات أو املمتلكات املنقولة)
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
وتخصيصها ل ميع اإلدارات العامة)
املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 

املصرفية التي لها توقيعهما الوحيد.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

يونيو) (32 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2222)تحت رقم)829672))وبالس ل)

التجاري تحت رقم)548425.
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM(:(0662(55(12(40(CASA

CHEMSI IMMO 
ش.م .م )ش.و(

تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

البيضاء،) بالدار  (13-26-2222

لشركة) األسا�صي  القانون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية حات شريك وحيد)

تتسم بالخصائص التالية):

 CHEMSI IMMO(: التسمية)

ش.م).م))ش.و(.))

البناء) (: االجتماعي) الهدف 

والتجهيز.
12)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة)25))الدار البيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في))122.222)درهم موزعة على)1222 

122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

 1222 (: شم�صي) فاطمة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من1)يناير إلى)

31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيدة))فاطمة شم�صي.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسيرة السيدة فاطمة شم�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

                                832452 رقم) تحت  (06/07/2022

بتاريخ) التجاري  بالس ل  وس لت 

06/07/2022)تحت)549119.
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STE FIDAFCO SARL

 COMPTABLE  AGREE

  GSM(:(0662(55(12(40(–(0662(55(78(74

CASA

FIGMA IMMOBILIER

ش.م .م

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  بالبيضاء،) (22-26-2222

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية تتسم بالخصائص التالية):

FIGMA IMMOBILIER(:(التسمية

ش.م).م.

البناء) (: االجتماعي) الهدف 

والتجهيز.

12)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)شقة)5))الدار البيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في))122.222)درهم موزعة على)1222 

122)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

السيد هللا شم�صي):)522)حصة.

 522 (: جيزيال) طرون�صي  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد عبد هللا شم�صي.))))))))))))))))))))))))

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد عبد هللا شم�صي.)))))))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

 832423 رقم) تحت  (06/07/2022

بتاريخ) التجاري  بالس ل  وس لت 

06/07/2022)تحت رقم)549179. 
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LES SENS DE MARRAKECH
RC : 161123

شركة املساهمةمع مجلس إدارة 
برأسمال 1،358،700 درهم

املكتب الرئي�صي : املنطقة الصناعية 
سيدي غانم تجزئة رقم 17 مراكش

بموجب قرار ال مع العام بتاريخ)
14)أبريل)2222)،)تقرر):

املوافقة على البيع املقترح لألسهم)
اململوكة من قبل):

إيفون) ألكسندرا  سيلين  السيدة 
هولدين) جاكاراندا  ل  ماسكار 

Jacaranda Holding)؛
إيفون) الكسندرا  سيلين  السيدة 
واالستشارات) لإلدارة  ماسكار 
 Management and الدفيزور كباني)

.Advisory Company
هولدين) جاكاراندا  شركة 
أيمن) للسيد  (Jacaranda Holding
البيع) إتمام  بشرط  لحلو،) الشيخ 

املشار إليه أعاله.
الدفيزور) االستشارات  شركة 
 Management and Advisoryكباني
البارودي) أمين  للسيد  (Company

بشرط إتمام البيع املشار إليه أعاله.
جاكاراندا) شركة  على  املوافقة 
Jacaranda Holding هولدين)
كباني االستشارات الدفيزور  وشركة 

 Management and Advisory
جدد) كشركاء) للسيد  (Company

للشركة.
أيمن) السيد  على  املوافقة 
الشيخ لحلو والسيد أمين البارودي)

كشريكين جديدين للشركة.
تحديث النظام األسا�صي.

العام) االجتماع  قرارات  بموجب 
الثاني بتاريخ)14)أبريل)2222)،)تقرر:

مدقق) تقرير  على  املوافقة 
حسابات التحول.

تحويل الشركة إلى شركة مساهمة)
عامة حات مجلس إدارة.

اعتماد النظام األسا�صي للشركة)
بشكله ال ديد.

تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة.

تعيين املدقق.
على قرارات مجلس اإلدارة) وبناًء)

بتاريخ)14)أبريل)2222)،)تقرر):
اإلدارة) مجلس  رئيس  تعيين 

والرئيس التنفيذي للشركة.
صالحيات اإلجراءات الشكلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية 

30/06/2022)برقم)7191.
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WAFAPARTS
SARL

برأسمال 222.222.22 درهم
2 مسار داهلياس بوسيت عين 

السبع الدار البيضاء
زيادة رأس املال

بتاريخ) خاص  عقد  بمقت�صى 
العام) ال مع  قرر  (،19/5/2022
  WAFAPARTS ( لشركة) االستثنائي 
درهم) ألف  (222 برأسمال) ش.م.ل.)

ما يلي):
زيادة رأس املال من)222.222.22 

درهم إلى)1.222.222.22)درهم.
تحديث األنظمة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

30/06/2022)تحت رقم)829734.
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MLM NEGOCE
SARL 

برأسمال 522.222.22 درهم
املقر الرئي�صي: مجموعة التقدم  17-
2، الطابق 2 سيدي البرنو�صي الدار 

البيضاء
ال مع) اجتماع  محضر  بموجب 

العام االستثنائي.
ال مع) اجتماع  محضر  عقب 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
كل) ملكية  نقل  تقرر  (،16/6/2022
والسيد) محبوب  محمد  السيد  من 
عبد العزيز لباتي وعددها)333)حصة))
لكل منهما أي)666)حصة في امل موع))

إلى السيد مراد معّرف.

الواردة) املادية  األخطاء) تصحيح 

في النظام األسا�صي للشركة واملتعلقة)
بسنة ميالد السيد عبد العزيز لباتي)
 1973 من) (

ً
بدال خاطئة  (1974 وهي)

النظام) في  املواد  ترقيم  وتصحيح 
   47 ( إلى) (1 من) للشركة  األسا�صي 
  45 46)مادة مؤكدة.)املادة) ( وعددهم)
أخدت مقابل)44،)واملادة)46))أخدت)

مقابل)45.
املديرين) تعيين  على  التأكيد 
لباتي) العزيز  وعبد  محبوب  محمد 
 MLM ومراد معّرف مديرين لشركة)
Negoce)لفترة غير محدودة بتوقيعهم)
املشترك من خالل دمجها في املادة)15 

من النظام األسا�صي املحدث.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
22/06/2022)تحت الرقم)-525937

.21644
485 P

 SOCIETE JANUS
HEALTHCARE

SARL AU
11، زنقة القائد أحمد الطابق 
األول شقة رقم 5 مرس سلطان 

الدار البيضاء
تفويت الحصص االجتماعية

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
تم)) (،2222 18ماي) االستثنائي بتاريخ)

تقرير ما يلي):
تم االتفاق على تفويت الحصص)

االجتماعية بين):
 52 تفوت) باهية  الهان  السيدة 

حصة إلى السيد نبيل التراب.
حات) الشركة  تحويل  قرر 
شركاء) لعدة  محدودة  مسؤولية 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة  إلى 
نفس) االسم،) بنفس  وحيد  لشريك 
االجتماعي) الهدف  نفس  املال،) رأس 

نفس املقر االجتماعي ونفس املدة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2222 يوليو) (5 بتاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)832291.
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CREA 
SARL

R.C. N° 19145

برأسمال : 10،000.00 درهم

املقر الرئي�صي: حي موالي إسماعيل 

قطاع 1 رقم 616 سال

بموجب محضر بتاريخ)24)نوفمبر)

2221،)يقرر الشركاء):

غرض) تمديد  االجتماع  يقرر 

الشركة ليشمل تجهيز املواقع وحفر)

الري) معدات  وتركيب  وتجارة  اآلبار 

والرش) بالتنقيط  الري  ومعدات 

وأحواض) الشمسية  واأللواح 

الضخ) ومحطات  األرضية  األغشية 

الضخ) ( بالطاقة الشمسية ومعدات)

كذلك) والتصفية  الهيدروميكانيكي 

أرضية،) وتكسية  أر�صي  غشاء) مثل 

وكذلك زراعة أش ار الفاكهة.

تحديث النظام األسا�صي للشركة)

تمت) التي  املختلفة  التغييرات  بعد 

منذ إنشاء)الشركة.

محكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

سال بتاريخ)8)يونيو)2222)تحت الرقم)

.39232
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  LW7 
املقر االجتماعي :   13زنقة  القصار 

 الطابق 5 رقم 12 املعاريف

الدار البيضاء

إعالن متعدد القرارات 

العام) ال مع  محضر  على  بناء)

االستثنائي املنعقد في)28/06/2022  

في) )واملس ل  (»7 و) »ل  لشركة)

29/06/2022،)تم تقرير مايلي):

 122 322)حصة من فئة) تفويت)

العزيز) السيد عبد  درهم من طرف 

البنين لفائدة السيدة لزرق عزيزة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية محدودة) من شركة حات 

حات) شركة  الى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.)

بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من) ليرتفع  درهم  (7.422.222 قدره)
 7.522.222 إلى) ( درهم) (122.222
عينية) مساهمة  طريق  عن  درهم 
 74222 خلق) مع  شقتين  في  تتمثل 
درهم) (122 فئة) من  جديدة  حصة 

للحصة الواحدة منسوبة ل):
 51822)حصة من فئة)122)درهم)
مقابل) البنين  العزيز  عبد  للسيد 

مساهمته العينية في):
العقاري) الرسم  حات  شقة 
ب) تقييمها  تم  (63605/01 رقم)
3.722.222)درهم حصة عبد العزيز)

البنين)2.592.222)درهم).)
العقاري) الرسم  حات  شقة 
تقييمها) تم  (63606/01 رقم)
حصة) درهم  ب)3.722.222)
عبد العزيز البنين)2.592.222)درهم.

22.222)حصة من فئة)122)درهم)
للسيدة عزيزة لزرق مقابل مساهمتها)

العينية في):
العقاري) الرسم  حات  شقة 
تقييمها) تم  (63605/01 رقم)
عزيزة) حصة  درهم  ب)3.722.222)

لزرق)1.122.222)درهم).)
العقاري) الرسم  حات  شقة 
ب) تقييمها  تم  (63606/01 رقم)
3.722.222)درهم حصة عزيزة لزرق)

1.122.222)درهم.
قوانين) مالئمة  تم  لذلك  وتبعا 

الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (6 في) البيضاء) بالدار  التجارية 

2222)تحت رقم)832487.
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  SB3 
املقر االجتماعي :   13زنقة  القصار 

الطابق 5 رقم 12 املعاريف 
الدار البيضاء

رفع رأسمال الشركة
العام) ال مع  محضر  على  بناء)
االستثنائي املنعقد في)20/06/2022 
في) واملس ل  ((»3 ب) »س  ( لشركة)

29/06/2022،)تم تقرير مايلي):

بما) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من) ليرتفع  درهم  (3.922.222 قدره)
 4.222.222 إلى) ( درهم) (122.222
عينية) مساهمة  طريق  عن  درهم 
خلق) مع  فيال  بها  ارض  في  تتمثل 
 122 39222)حصة جديدة من فئة)

درهم للحصة الواحدة منسوبة ل):
 19522)حصة من فئة)122)درهم)
مقابل) البنين  العزيز  عبد  للسيد 

مساهمته العينية في):
الرسم) حات  فيال  بها  أرض 
تم) (19.324/43 رقم) العقاري 
درهم حصة) تقييمها ب)3.922.222)
عبد العزيز البنين)1.952.222)درهم.)
 122 فئة) من  حصة  (19522
درهم للسيد حب امللوك الصفريوي)
عبد هللا مقابل مساهمته العينية في):
الرسم) حات  فيال  بها  أرض 
العقاري رقم)19.324/43)تم تقييمها)
السيد) حصة  درهم  ب)3.922.222)
هللا) عبد  الصفريوي  امللوك  حب 

1.952.222)درهم).)
قوانين) مالئمة  تم  لذلك  وتبعا 

الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II
يوليو) (6 في) البيضاء) بالدار  التجارية 

2222)تحت رقم)832486.
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SOCIETE SAAT
SARL AU

حات الرأسمال 1.222.222 درهم
املقر االجتماعي حي بوسيت مجموعة 

مكاتب البدر عمارة 126 الطابق 
الثالث رقم 2 عين السبع الدار 

البيضاء
لل مع) العرفي  العقد  بموجب 
ماي) (27 بتاريخ) االستثنائي  العام 

2222)تم االتفاق على ما يلي):
من) املال  رأس  في  الزيادة 
 4.222.222 إلى) درهم  (1.222.222
 32.222 إصدار) طريق  عن  درهم 
درهم) (3.222.222 حصة جديدة أي)
لسيد) ال اري  الحساب  بواسطة 

بوقال تهامي.

تحديث النظام األسا�صي.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

14)يونيو) التجارية بالدار البيضاء)في)

2222)تحت رقم)827578.
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ديوان األستاحة حليمة جبري

موثقة بالدار البيضاء

»B METAL« الشركة 
حات مسؤولية محدودة بشريك 

وحيد

الرأسمال :   12.222.222 درهم 

املقر االجتماعي : املحمدية عين 

حرودة الطريق 9 )سابقا 127( 

كيلومتر 15.722

بمقت�صى عقد توثيقي لتفويت) 1ـ)

املقدرة) الشركة  حصص  جميع 

طرف) من  حرر  حصة  (12.222 في)

األستاحة حليمة جبري،)موثقة بالدار)

البيضاء)بتاريخ)6)و)7)يونيو)2222.

(،»B METAL« الشركة) مساهمو 

حات مسؤولية محدودة.

الرأسمال):)))12.222.222)درهم.

عين) املحمدية  (: االجتماعي) املقر 

 (127 )سابقا) (9 الطريق) حرودة 

كيلومتر)15.722.

 1.541( السيد لحسن بوتحنوت)

بوتحنوت) محمد  والسيد  حصة()

مصطفى) السيد  و  حصة() (1.538(

والسيد) حصة() (1.538( بوتحنوت)

حصة() (1.538( بوتحنوت) احمد 

الراشدي)1.538  ايجو  والسيدة 

بوتحنوت) فاظمة  السيدة  و  حصة()

)769)حصة()والسيدة زينة بوتحنوت)

حنان) السيدة  و  حصة() (769(

بوتحنوت))769)حصة(.

الحسن) للسيد  بالتفويت  قاموا 

في) الحصص  مجموع  انعينيعة 

الشركة أي))12.222)حصة).

بمقت�صى عقد توثيقي ملحضر) 2ــ)

ال مع العام حرر من طرف األستاحة)

حليمة جبري،)موثقة بالدار البيضاء)

بتاريخ)26)و)27)يونيو)2222.
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(،»B METAL« الشركة) مساهمو 

حات مسؤولية محدودة.

الرأسمال):)))12.222.222)درهم.)

عين) املحمدية  (: االجتماعي) املقر 

 (127 )سابقا) (9 الطريق) حرودة 

كيلومتر)15.722.     

السيد لحسن بوتحنوت والسيد)

السيد مصطفى) و  بوتحنوت  محمد 

بوتحنوت) احمد  والسيد  بوتحنوت 

والسيدة)) الراشدي  ايجو  والسيدة 

زينة) والسيدة  بوتحنوت  فاظمة 

بوتحنوت والسيدة حنان بوتحنوت.)

قرروا مايلي):

ملسير) وإبراء) استقالة  قبول 

بتاريخ) بوتحنوت  لحسن  الشركة 

26)يونيو)2221.

قبول تفويت مجموع الحصص في)

الشركة بتاريخ)26)و)27)يونيو)2222 .

تبليغ تفويت مجموع الحصص.

ملسير) وإبراء) استقالة  قبول 

بوتحنوت) مصطفى  السيد  الشركة 

بتاريخ)26)و)27)يونيو)2222.

اعطاء)الترخيص.

بمقت�صى عقد توثيقي ملحضر) 3ــ)

ال مع العام حرر من طرف األستاحة)

حليمة جبري،)موثقة بالدار البيضاء)

بتاريخ)27)يونيو)2222.

املساهم الوحيد السيد الحسين)

حات) (B METAL لشركة) انعينيعة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

))الرأسمال):)))12.222.222)درهم)

عين) املحمدية  االجتماعي:) املقر 

 (127 )سابقا) (9 الطريق) حرودة 

كيلومتر)15.722 

قرر ما يلي):)))

قبول تفويت مجموع الحصص في)

الشركة بتاريخ)26)و)27)يونيو)2222.

تبليغ تفويت مجموع الحصص

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  من 

إلى شركة حات مسؤولية محدودة مع)

شريك وحيد.

تعيين املسير الوحيد.

التوقيع باسم الشركة.

القانون) تغيير  على  املوافقة 

األسا�صي للشركة.

اعطاء)الترخيص.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

  04/07/2022 بتاريخ) للمحمدية 

تحت رقم)1298. 

س ل التجاري رقم)16159.
لاليداع والنشر

األستاحة حليمة جبري

491 P

»COOPDANA « شركة
شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها  122.222  درهم

املقر االجتماعي : ايت ايوب ايت 

مو�صى تجزئة على الطريق بلدية 

السويهلة  - مراكش 

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

 122593

تعديل في الشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

بمراكش بتاريخ))20/06/2022)،)قرر)

املسير السيد محمد الفار�صي الحامل)

 EE171862 ( رقم) الوطنية  للبطاقة 

املحدودة) (COOPDANA لشركة)

املسؤولية)،)ما يلي):

تعديل النشاط التجاري للشركة)

الذي صار كالتالي):

الغذائية) املنتجات  إنتاج  تغليف 

والخضروات) امل ففة  والفواكه 

والتوابل والبقوليات.

املنتجات) وبيع  وتوزيع  تجارة 

الفواكه) وبيع  الزراعية  الغذائية 

امل ففة وبيع منتجات)))))))املع نات)

العطرية) النباتات  وبيع  وشراء)

والطبية.

استيراد وتصدير.

ليصير) الشركة  اسم  تعديل 

AYOURE AL ATLAS

تعديل القوانين)2)و)3)من القوانين)

األساسية للشركة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش)

عدد) تحت  (28/06/2022 بتاريخ)

.137277

492 P

 JML DEVELOPMENT

      SARL

بتاريخ) خاص  عقد  بموجب  (

البيضاء) بالدار  (08/04/2022

بتاريخ) البيضاء) بالدار  ومس ل 

23/05/2022)،)تقرر):

بتاريخ) األسهم  بيع  على  املوافقة 

.04/07/2022

ملكيتها) تعود  (
ً
سهما (25 بيع)

 JML ( شركة) في  لبنى  لحلو  للسيدة 

لصالح) (DEVELOPMENT Sarl

السيد ابن جلون محسن.

)تعود ملكيتها للسيد)
ً
بيع)25)سهما

الشركة) في  ر�صى  أحمد  مسفر 

 JML DEVELOPMENT املذكورة)

جلون) ابن  السيد  لصالح  (SARL

محسن.

توزيع جديد لرأس املال):

سهم) (52 ر�صى) احمد  مسفر 

5222)درهم.

ابن جلون محسن)52)سهم)5222 

درهم.

سهم) (122 املال) رأس  إجمالي 

10،000)درهم.

مديرة) تعيين السيدة لحلو لبنى،)

لشركة ملدة غير محدودة بصالحيات)

توقيع غير محدودة.

مراجعة النظام األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2022/6/6)تحت رقم)827728.

493 P

 SOCIETE AL FADILA
 LITTAAMIR

SARL
Rc : 543361

مقرها االجتماعي: : الدار البيضاء - 
82 زنقة سوميا شقة 16 حي النخيل

إستدراك خطأ
في) الوارد  الخطأ  إستدراك 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
عدد) الرسمية  بال ريدة  املدرج 
5718)واملتعلق ب):)الس ل التجاري)

.543361
عوضا):)535131. 
والباقي دون تغير.

لإلشارة و البيان

494 P

YABEN
SARL

رأس املال 112.222.222 درهم
وفاة الشريك والتنازل والتبرع 

بالحصص االجتماعية
بتاريخ) خاص  عقد  بموجب 
البيضاء،) بالدار  (30/11/2022
(،15/12/2021 بتاريخ) مس ل 

لوحظ):
عبد) حسيني  عراقي  السيد  وفاة 
وتوزيع) (24/4/2009 بتاريخ) الحميد 

323)حصة على ورثته.
 56 عزيز) حسيني  عراقي  السيد 

سهم.
 56 محمد) عراقي حسيني  السيد 

سهم.
السيدة عراقي اديبة,)39)سهم.
السيدة عراقي مريم)152)سهم.

وفاة السيد العلمي الذ وجي عبد)
الرحيم بتاريخ)01/01/2021)وتوزيع)

156)سهم على ورثته.
فيصل) الذ وجي  العلمي  السيد 

54)سهم.
هشام) الذ وجي  العلمي  السيد 

54)سهم.
هيبة) الذ وجي  العلمي  السيد 

28سهم.
السيدة بناني سلمى)22)سهم.



13355 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

بتاريخ) (
ً
سهما (65 بـ) التبرع  تم 

بتاريخ) (
ً
سهما (123 و) (29/4/2014

05/06/2015)مملوكة للسيد عراقي)

 YABEN حسيني محمد في شركة)

السيد) شقيقه  لصالح  (، املذكورة)

عراقي حسيني عزيز.

بتاريخ) سهما  (152 بيع)

04/04/2018)مملوكة للسيدة عراقي)

مريم في شركة)YABEN)لصالح السيد)

عراقي حسيني عزيز.

)بتاريخ)04/04/2018 
ً
بيع)39)سهما

مملوكة للسيدة عراقي أديبة في شركة)

YABEN)املذكورة لصالح السيد عراقي)

حسيني عزيز.

بيع)86)سهم بتاريخ)29/11/2021 

للسيد عراقي حسيني عزيز في شركة)

YABEN)املذكورة لصالح):

السيد) اجتماعية  حصص  (27

العلمي الذ وجي فيصل.

السيد) اجتماعية  حصص  (27

العلمي الذ وجي هشام.

السيدة) اجتماعية  حصص  (13

العلمي الذ وجي هبة.

السيدة) اجتماعية  حصص  (11

بناني سلمى.

السيد) اجتماعية  حصص  (24

لحلو محمد عزام.

السيد) اجتماعية  حصص  (24

جي�صي عبدالعالي.

غير) لفترة  كمديرين  التعيين 

الذ وجي) علمي  محدودة:السيد 

والسيد عراقي حسيني عزيز) فيصل 

بالتوقيع املشترك.

مراجعة النظام األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2022/05/07)تحت رقم)832322.

495 P

فـيـدوريـــــك

شـارع الـمقـاومـة زاويـة ستراسبورغ

إقـامـة كـازا1)مكـتب)424

الـدار الـبـيضاء

STATION CLEMENTINA
شركـة محدودة املسؤوليـة حات 

الشريك الوحيد 
رأس مالها 12.222.222 درهم يرفع 

لـ 22.222.222

مقرها االجتماعي : دوار أيت حميدة، 
جماعة سيدي مو�صى لحمري

تارودانت
رفــع رأس مــال الشـركـة من 

12.222.222 درهم إلى 22.222.222 
درهم 

اتخذته) عادي  غير  قرار  بموجب 

 BEST CAPITAL (« الش.م.م.)

(،20/06/2022 بتاريخ) (» (INVEST

لش.م.م.) الوحيد  الشريك  بوصفها 

 STATION (« الوحيد) الشريك  حات 

مقرها) التي  (،» (CLEMENTINA

االجتماعي يوجد بدوار أيت حميدة،)
لحمري) مو�صى  سيدي  جماعة 

بتارودانت ما يلي):
رغم فقدانـها) عدم حـل الشـركـة،)

ألكثر من ثالثة أرباع رأسمالها.

بمبلغ) املال  رأس  تخفيض 

من) لخفضه  درهم،) (9.222.222

 822.222 إلى) درهم  (12.222.222

درهم.
زيادة رأس املال بمبلغ)19.222.222 

درهم،) (22.222.222 ليصبح) درهم 

192222)حصة جديدة من) بإصدار)

لكل) درهم كـقيمة إسمية  (122 فئة)

منها،)بمواصفات تلك املوجودة،)يتم)

اكتتابها وسدادها بالكامل عن طريق)

املقاصة مع ديون سائلة ومستحقة))

الدفع مس لة في الحساب ال اري لـ)))

.»BEST CAPITAL INVEST»

على) العملية  هذه  تمت  وقد 

أساس تقديم مدبر الشركة لتصريح)

ملصادقة) أخضع  ال اري  بالحساب 

خبير) الخياطي  جواد  محمد  السيد 

محاسب.

من) (7 و) (6 املادتين) تعديل  يتم 

النظام األسا�صي وفًقا لذلك.

بس ل) القانوني  اإليداع  جـري 
ُ
أ

بتارودانت) االبتدائية  املحكمة 

بتاريخ)05/07/2022)تحت رقـم)442 

وكذلك تعديل الس ل التجاري.
لإليداع والنشر

املدبـر
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WEBEV
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة

برأس مال 12.222 درهم

59 شارع الزرقطوني الطابق الثالث 
رقم 28 الدار البيضاء

RC رقم 426927

حل شركة
في نهاية االجتماع العام االستثنائي)

شركاء) قرر  (30/04/2022 بتاريخ)

:(webev(شركة

من) اعتباًرا  (webev شركة) حل 

30/04/2022)وتصفيتها ودًيا)؛

59)شارع) تثبيت مقر التصفية في)

 28 رقم) الثالث  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء)؛

حامل) سبتي  نبيل  السيد  تعيين 

 BK321252 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمصفى للشركة.

بتاريخ) القانوني  اإليداع 

الدار) محكمة  في  (01/07/2022

البيضاء)تحت رقم)829787.

497 P

ODYSSEE AUTO شركة
اودي�صي اوطو

شركة حات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
رأس املال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 23 شارع عقبة

بن نافع الحي املحمدي

الدار البيضاء 

محضر ال مع العام االستثنائي
اغالق التصفية

32)أبريل)2222)الساعة)12)ظهًرا))

وبصفته قرر السيد مويسات عادل)

 ODYSSEE الشريك و املسير الوحيد)

شركة) (: )املصفي() لشركة) (AUTO

مال) برأس  محدودة  مسؤولية  حات 

قرر (، درهم) (100،000.00  قدره)

ما يلي):

جدول أعمال):)

تقرير املصفي.

قرار التصفية النهائي.)

الصالحيات.

القرار االول):)تقرير املصفي.

يوافق املساهم الوحيد على تقرير)

وكذلك) أجزائه  بجميع  التصفية 

الحسابات.

في) الختامية  الحسابات  أغلقت 

تقدم رصيًدا) ولم  (،2222 أبريل) (32

على) وتوافق  توزيعه،) ليتم  ايجابيا 

الحسابات املذكورة.

التصفية) قرار  (: الثاني) القرار 

النهائي.

السيد) الوحيد  الشريك  يقرر 

مويسات عادل وبصفته))املصفي(

التصفية الكاملة والنهائية لشركة)

ODYSSEE AUTO

القرار الثالث):)السلطات

حاملها) ملنح  الصالحيات  جميع 

ومستخرج) وصورة،) وأصل،) نسخة،)

للمطالبة) االجتماع  هذا  من محضر 

بشطب الشركة من الس ل التجاري)

واستكمال إجراءات الدعاية املتعلقة)

وفقا) ( ( أعاله) املذكورة  بالقرارات 

للقوانين واألنظمة املعمول بها.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

16)يونيو)2222)تحت رقم)827975  .

498 P



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13356

EASY PERFORMANCE
SARL AU

RC(n° : 74293

برأسمال : 12.222 درهم

املكتب الرئي�صي : 77 شارع موالي 

إسماعيل الشقة12 حسان الرباط

خاص) عقد  شروط  بموجب 

الشريك) (،2222 مارس) (15 بتاريخ)

:)علج حكيم فيصل) الوحيد للشركة)

قرر ما يلي):

 EASY شركة) تصفية 

PERFORMANCE SARL AU

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

 2222 15)يونيو) التجارية بالرباط في)

تحت رقم)5276)في الس ل الزمني.

499 P

YOU TV
شركة حات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 252 الطابق 

الثاني، شارع سعد ابن ابي وقاس

شارع القدس، املسيرة، مراكش

حل الشركة
العام) ال مع  بمقت�صى 

بتاريخ) بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 

17/06/2022،)قرر الشريك الوحيد)

حات) شركة  (YOU TV للشركة)

مسؤولية محدودة بشريك واحد في)

طور التصفية،)ما يلي):

حل الشركة.

بواعبيد) السيدة  تعيين  قرر 

سعيدة كمصفية للشركة.
  252 رقم) (: هو) التصفية  مقر 

ابي) ابن  شارع سعد  الثاني،) الطابق 

املسيرة،) القدس،) شارع  وقاس،)

مراكش.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت رقم) بمراكش في30/06/2022)

.137353

500 P

AIB PAYSAGES
SARL

شركة حات مسؤولية محدودة
رأسمالها 122.222 درهم

املقر االجتماعي : ملتقى شارع يعقوب 

املنصور و زنقة اسحاق ابن حنين 

الطابق 1 الشقة 1 الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم 357163

العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 

ماي) (13 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

تقرير تم  البيضاء) بالدار  ( (2222 

ما يلي):

  AIB(إنهاء)تصفية الشركة املسماة

 .PAYSAGES SARL

تقديم تقرير حول جميع عمليات)

التصفية.))

إعطاء)إبراء)التسيير للسيد إدلس)

للشركة) املأمور  املصفي  محمد 

وإخالء)مسؤوليته بصفة نهائية.

اختتام التصفية بشكل نهائي.

بمكتب) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (04/07/2022 بتاريخ) البيضاء)
رقم)832266.

501 P

STE ABELMA
SARL

RC : 280083

شركة محدودة املسؤولية

حات الشريك الواحد

املقر االجتماعي : شارع 174-172

مازوال الحي الحسني، الدار البيضاء

تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

(،2213 ديسمبر) (12 بتاريخ) البيضاء)

 STE لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

محدودة) شركة  (ABELMA SARL

الواحد الشريك  حات   املسؤولية 

ما يلي):

تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرر 

محفوض ابالوي للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو):
الحي) مازوال  (172-174 شارع)

الحسني،)الدار البيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)في)2)فبراير)2214)تحت رقم)

.537997
502 P

STE ED-DAOUDI EVENTS
SARLAU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
13)يونيو)2222)الرباط،)قد تم وضع)
تحمل) لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص التالية):
 STE ED-DAOUDI (: التسمية)

EVENTS SARLAU
حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة حو شريك واحد.
الهدف االجتماعي):)

تسيير التجارة.
وكالة رقمية لإلشهار.

كراء)لوازم ومعدات حفالت.
استيراد وتصدير.

ومهرجانات) حفالت  تنظيم 
ومعارض ورحاالت.

درهم) (122.222 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1222 إلى) مقسمة 
122)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
 1222 الدودي) شيماء) السيد 

حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التس يل.
شقة) (58 عمارة) (: املقر االجتماعي)

A3)زنقة واد سبو أكدال الرباط.
التسيير):)السيدة شيماء)الدودي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2222 يوليو) (5 بالرباط بتاريخ)

رقم)5818.
503 P

 BETONS FIBRES
ARCHITECTONIQUES

BEARCH SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

املنطقة الصناعية بوزنيقة رقم 22
تعديل

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 أبريل) (14 املؤرخ في)

القرارات التالية):
3375)حصة مملوكة من) تفويت)
بقيمة) االخضر  رفيق  السيد  طرف 
رأسمال) في  منها  لكل  درهم  (122

الشركة محمد هشام بشارة.
القانون) من  و7) (6 املادة) تعديل 

األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ ببنسليمان   االبتدائية 

29)يونيو)2222)تحت رقم)481.
504 P

استدراك خطإ وقع بال ريدة الرسمية)
عدد)5721)بتاريخ)22)يونيو)2222 

292P(باإلعالن الذي يحمل رقم
صفحتي رقمي)12913)و)12914

بدال من :
M4T AGRO SARL AU

......................................................

............................................................
العام) ال مع  عرفي  بموجب 
فبراير) (7 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�صي 
حات) شركة  تأسست  (،2222
مسؤولية محدودة حات شريك واحد)

في الخصائص التالية):
......................................................
............................................................

 يقرأ :
M4T AGRO SARL AU

......................................................

............................................................
العام) ال مع  عقد  بموجب 
التأسي�صي املؤرخ بتاريخ)26)ماي)2222،)
مسؤولية) حات  شركة  تأسست 
في) واحد  شريك  حات  محدودة 

الخصائص التالية):
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......................................................

............................................................
)الباقي بدون تغيير.(

استدراك خطإ وقع بال ريدة الرسمية)
عدد)5721)بتاريخ)22)يونيو)2222 

293P(باإلعالن الذي يحمل رقم
صفحة رقم)12914

بدال من :
ZR DENTAL ACA SARL AU

......................................................

............................................................
العام) ال مع  عقد  بموجب 
التأسي�صي املؤرخ بتاريخ)26)ماي)2222،)
مسؤولية) حات  شركة  تأسست 
في) واحد  شريك  حات  محدودة 

الخصائص التالية):
......................................................
............................................................

 يقرأ :
ZR DENTAL ACA SARL AU

......................................................

............................................................
العام) ال مع  عقد  بموجب 
فبراير) (7 بتاريخ) املؤرخ  التأسي�صي 
حات) شركة  تأسست  (،2222
مسؤولية محدودة حات شريك واحد)

في الخصائص التالية):
......................................................
............................................................

)الباقي بدون تغيير.(

FITREC SARL.AU

HIGH JET TRANSPORT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

HIGH JET TRANSPORT شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 9 
شارع املختار السو�صي بوجراح  - 

93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIGH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.JET TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)،)النقل السياحي.
 9 زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( بوجراح) السو�صي  املختار  شارع 

93222)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ياسين درجاج):))722 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 322 ( (: درجاج) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

درجاج) ياسين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()شارع افغانستان رقم)162 

93222)تطوان املغرب

عنوانه)ا() درجاج  عدنان  السيد 

 93222  162 افغانستان رقم) شارع 

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() درجاج  عدنان  السيد 

 93222  162 افغانستان رقم) شارع 

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1424.

1I

COFANAD SARL

»شركة لوكاترنس لوكيلي«
إعالن متعدد القرارات

COFANAD SARL

 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

»شركة لوكاترنس لوكيلي«  »شركة 

حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الصوفي بقعة 45 حي تاويمة  

الناظور 62222 الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.19213

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة السيدة لوكيلي مريم)

مغربية مزدادة بتاريخ)1995/01/13 

البستان) بحي  الساكنة  و  بالناظور 

شارع ميرابيل تجزئة دبي الناظور و)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

س)733172)من تسيير الشركة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

و) للشركة  الداخلي  القانون  مالئمة 

اعادة صياغته.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)16:)الذي ينص على مايلي:)

لوكيلي) فتيحة  السيدة  ( هي) املسيرة 

مغربية مزدادة بتاريخ)1983/08/18 

حي) بالناظور  الساكنة  و  بالناظور 

 15 رقم) ازغنغان  طريق  ايشوماي 

الناظور و الحاملة لبطاقة التعريف)

رقم س)497911

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)يونيو)

2222)تحت رقم)1244.

2I

MBGA

ASSARY CONSEIL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ASSARY CONSEIL  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 , 

زنقة أحمد امل اطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

22222 الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547475

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSARY CONSEIL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرمجيات وبرامج الكمبيوتر.

(, (13 عنوان املقر االجتماعي):)رقم)

(، إقامة األلب) زنقة أحمد امل اطي،)

الطابق)1)،)رقم)8,)املعاريف)-)22222 

الدارالبيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوهان ياسين حفيظ:))122 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حفيظ) ياسين  يوهان  السيد 
عنوانه)ا()رقم)18)زنقة بيكاريا باريس)

75212)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حفيظ) ياسين  يوهان  السيد 
عنوانه)ا()رقم)18)زنقة بيكاريا باريس)

75212)باريس))فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)547475.
3I

Aïd comptable

 STE MULTITACHES
TRAVAUX DIVERS

شركة حات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
  Ste multitaches travaux divers
شركة حات املسؤولية املحدودة )في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البركة رقم 24 تازة - 35222 تازة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.2698

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 ماي) (27 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 Ste multitaches travaux(املحدودة
divers)))مبلغ رأسمالها)12.222)درهم)
تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
تازة) (35222 (- تازة) (24 رقم) البركة 

املغرب نتيجة ل):)عدم املردودية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تازة) (35222 (- تازة) (24 رقم) البركة 

املغرب).)
و عين:

السيد)ة()عزيز))توزاني و عنوانه)ا()
تازة) توزاني  علي  سيدي  درب  (12

تازة املغرب كمصفي) (35222 ( العليا)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)298.

4I

DARAA AUDIT

MKM CAPITAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

22222، الدار البيضاء املغرب

MKM 1.000.000 شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  12 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 22222  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

829266

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MKM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.1.222.222

تنظيم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بهدف) الفرعية  الشركات  وإدارة 

تطوير أغراضها املؤسسية.

12)زنقة) ( عنوان املقر االجتماعي):)

  22222  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 12.222 ( (: بكور) محمود  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بكور  محمود  السيد 

سان سيتي رقم)15)بوسكورة))22222  

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بكور  محمود  السيد 

سان سيتي رقم)15)بوسكورة))22222  

الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829266.

5I

DARAA AUDIT

LA TIENDA DEL CHEF
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

22222، الدار البيضاء املغرب

LA TIENDA DEL CHEF شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6  - 

22222  الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.482215

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()محسن بالغلم)) تفويت السيد)
352)حصة اجتماعية من أصل)352 
ابراهيم)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

العامري بتاريخ)16)ماي)2222.
تفويت السيد))ة()سلمى))اعبدونن)
352)حصة اجتماعية من أصل)352 
ابراهيم)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

العامري بتاريخ)16)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829321.

6I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OUJA STYLE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
OUJA STYLE  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق االر�صي رقم 11 - 422222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUJA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. STYLE
تاجر) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجزئة للمالبس ال اهزة.
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يقوم) الذي  الوسيط  أو  التاجر  (
باالستيراد والتصدير..

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 422222  -  11 بالطابق االر�صي رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نورة اوجبلي)):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( اوجبلي) نورة  السيدة 
ال نوبي) النخيل  (52 فيال) املكيس 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( اوجبلي) نورة  السيد 
ال نوبي) النخيل  (52 فيال) املكيس 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136353.
7I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CENTRE COPY NAHDA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
CENTRE COPY NAHDA  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
3ب  رقم 419 - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CENTRE COPY NAHDA

(، مكتبة) (: غرض الشركة بإيجاز)

بطاقات)،)لوازم مكتبية

توزيع التاجر لألجهزة اإللكترونية)

وملحقاتها

االلكترونية) االجهزة  صيانة 

واالجهزة ومستلزمات الكمبيوتر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 42222  -  419 رقم) ( 3ب) املسيرة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيد حسن ايت املعطي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املعطي) ايت  حسن  السيد 

 727 اسكجور معطى هللا) عنوانه)ا()

42222)مراكش فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املعطي) ايت  حسن  السيد 

 727 اسكجور معطى هللا) عنوانه)ا()

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136512.

8I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RRO MANAGEMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
RRO MANAGEMENT  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي رقم 22 جيليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126477
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RRO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز):)دار ضيافة)

و رياض
الخدمة:) عمليات  إدارة  منظم 

إدارة األعمال
مطعم.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 42222 (- جيليز) (22 رقم) البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MAILLARD JEROME السيد)
حصة) (MICHEL( BERNARD( :( ( 51

بقيمة)122)درهم للحصة).
  ESTREGUIL MARTINE السيدة)
49)):)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 MAILLARD JEROME السيد)
عنوانه)ا() (MICHEL BERNARD
 LE( HAUT( POUZATEAU,
 POUTAZEAU  24752  CORNILLE

فرنسا.
 ESTREGUIL MARTINE السيدة)
 LE(HAUT(POUZATEAU,()عنوانه)ا
 POUTAZEAU  24752  CORNILLE

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 MAILLARD JEROME السيد)
عنوانه)ا() (MICHEL BERNARD
 LE( HAUT( POUZATEAU,
 POUTAZEAU  24752  CORNILLE

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136816.

9I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TURBO DIESEL SPORT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
TURBO DIESEL SPORT  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطال رقم 4 اكدال - 12222 
الرباط املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
162919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13360

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TURBO DIESEL SPORT
غرض الشركة بإيجاز):)مستورد،))
ال ديدة) السيارات  تسويق 
تسويق اكسسوارات) ( (، واملستعملة)

السيارات.
15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 12222 (- اكدال) (4 رقم) االبطال 

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ميمون:)) مهدي  ماروك  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ميمون) مهدي  ماروك  السيد 
اقامة) بريستيجيا  اقامة  عنوانه)ا()
 42222 سيتي) كولف  (6 173رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ميمون) مهدي  ماروك  السيد 
اقامة) بريستيجيا  اقامة  عنوانه)ا()
 42222 سيتي) كولف  (6 173رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125384.
12I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RAK-ECH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب

RAK-ECH  شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�صي اقامة الحمراء 2 

الطابق 1 رقم 41 - 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (26 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع عالل الفا�صي اقامة الحمراء)2 
مراكش) (42222  -  41 رقم) (1 الطابق)
رقم) املكتب  (41 »رقم) إلى) املغرب«)
15)الطابق)3)سيدي غانم))-)42222 

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137224.
11I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

6NEXT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 
الشتوي، 42222، مراكش املغرب
6NEXT  شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي رقم 22 جيليز - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ساحة الحرية شارع موالي الحسن)
اقامة البردعي رقم)22)جيليز)-)42222 
املسمى) »امللك  إلى) املغرب«) مراكش 
 ACCARDI CONCCENTINA-22
شارع محمد الزرقطوني رقم)18)ط3 

جيليز)-)42222)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137266.

12I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

INOVAFAT
شركة حات مسؤولية 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
INOVAFAT شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 زنقة 
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب 

رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 
الزيتون - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INOVAFAT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االمن و املراقبة)
التنظيف االمني للمتاجراملكاتب و)

الشقق
اعمال البناء)و اعمال مختلفة).

زنقة) (31 (: عنوان املقر االجتماعي)
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب)
رياض) اقامة  فلوري  فال  (2 رقم)

الزيتون)-)14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الكطراني):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكطراني) فاطمة  السيدة 

ياسمين) الحسني  امل مع  عنوانه)ا()

احرارين الطابق االول رقم)9 92222 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكطراني) فاطمة  السيدة 

ياسمين) الحسني  امل مع  عنوانه)ا()

 99 رقم) االول  الطابق  احرارين 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

13I

FITREC SARL.AU

PROMO ADLLAR FRERES
إعالن متعدد القرارات

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،

93000، TETOUAN(MAROC

 PROMO ADLLAR FRERES

»شركة حات املسؤولية املحدودة 

حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

مو�صى بن نصير رقم 62 الطابق 

الثاني - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.5545

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

2214)تم اتخاح) 12)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)



13361 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  حات  شركة 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)

شريك وحيد.)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�صي للشركة.)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  حات  شركة 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)

شريك وحيد.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)دجنبر) )بتاريخ) االبتدائية بتطوان)

2214)تحت رقم)37447.
14I

COMPTE A JOUR

OUCHEN CAP
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
OUCHEN CAP شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي املسيرة 
رقم 21 زنقة السعيدية  راس املا - 

62222 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.18145

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
وكيل تحويل االموال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)1627.
15I

COMPTE A JOUR

AKLOUD
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
AKLOUD شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكلود - 

62222 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.21221

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اكلود) سعيد  )ة() السيد) تفويت 
522)حصة اجتماعية من أصل)522 
حصة لفائدة))السيد))ة()محمد اكلود)

بتاريخ)21)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)1628.
16I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CLIMB MOROCCO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
CLIMB MOROCCO  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 11 

املسيرة 1 د اقامة زالغ رقم 499 - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (29 في) املؤرخ 
املصادقة على):

 DAVID  JONES()تفويت السيد))ة
حصة اجتماعية) (JEREMIAH  222
)السيد) 622)حصة لفائدة) من أصل)
 JAMES   BRUMME TIMOTHY()ة(

بتاريخ)29)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137265.
17I

FINANCE CENTER

 PARADIS INVEST«le
»calypso

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 »PARADIS INVEST»le calypso

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : البستان 
2 رقم 7 شارع عالل الفا�صي - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.124971

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (19 في) املؤرخ 
(»PARADIS INVEST»le calypso
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
شارع) (7 رقم) (2 البستان) اإلجتماعي 
مراكش) (42222 (- الفا�صي) عالل 
النشاط) لتوقف  نتيجة  املغرب 

التجاري لشركة.
و عين:

فياللي) ( مرشد) حسن  السيد)ة()
الحرام) مشعر  (12 رقم) عنوانه)ا() و 
املغرب) مراكش  (42222 ( اسيل)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
بتاريخ)19)ماي)2222)وفي البستان)2 
 42222 (- 7)شارع عالل الفا�صي) رقم)

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136582.
18I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CLIMB MOROCCO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
CLIMB MOROCCO   شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 11 

املسيرة 1 د اقامة زالغ رقم 499 - 
42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (29 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
  BRUMME TIMOTHY  JAMES

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137265.
19I

COMPTE A JOUR

BOULAHROUZ-SHOP
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 BOULAHROUZ-SHOP
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شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي املستقبل 
18 احدادن  - 62222 الناظور 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.21259

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تغيير) تم  (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 
الهواتف)) »بيع  من) الشركة  نشاط 

واكسسواراتها)
استيرات اكسسوارات الهواتف

»صنع) إلى) (« وكيل تحويا االموال)
الثلج)

بيع الهواتف))واكسسواراتها)
وكيل تحويل االموال«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)يونيو)

2222)تحت رقم)1252.
22I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CLIMB MOROCCO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
CLIMB MOROCCO  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي الشقة 

11 املسيرة 1 د اقامة زالغ رقم 499 - 
. NANTES 44122

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
2222)تم تحويل) 29)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
حات مسؤولية محدودة حات الشريك)
»شركة حات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137265.

21I

FINANCE CENTER

RIAD TADDERT
إعالن متعدد القرارات

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RIAD TADDERT »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عرصة 

الحوتة درب الفران رقم 3 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

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

.63629

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اجتماعية) 1252حصة  تفويت) (-

مختصر) السيد  طرف  من  مملوكة 
رضوان لفائدة السيد جانثيل جون)

لوك

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة حات املسؤولية املحدودة 

شركة حات املسؤولية املحدودة حات)

الشريك الواحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال الشركة)500.000,00)درهم)

اجتماعية) حصة  ل5222) املقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (122 بقيمة)

مملوكة للسيد جانثيل جون لوك)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة حات املسؤولية املحدودة حات)

الشريك الواحد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137128.
22I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

FUTURE REAL ESTATE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
FUTURE REAL ESTATE    شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع   
موالي رشيد مجمع الحديقة ، 

قطعة 1 ، مبنى 1 ، 2 و 3 رقم 57 - 
92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.128449
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيين) (2222 يونيو) (26 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ورياش عمر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255221.
23I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MALABATA HILLS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MALABATA HILLS   شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ساحة 

الكويت طابق  1 رقم 4 - 92222 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.122723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيين) (2222 يونيو) (23 املؤرخ في)

مازد)) مسير جديد للشركة السيد)ة()

توفيق كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)2255271.

24I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

GLOBAL FOLIVE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

GLOBAL FOLIVE  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفتح رقم 3 السمارة  - 72222  

السمارة  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

 2673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (12

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOBAL FOLIVE
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(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدالنية) املستحضرات  صنع 
(، )مكياج) األساسية) والتجميلية 
استخالص زيوت) (، كريمات) (، عناية)

طبيعية)،)إلخ(.
والتصدير) واالستيراد  التجارة  (•

العام
والتسويق) الرقمي  التسويق  (•
التجارة) أنشطة  ل ميع  الشبكي 

اإللكترونية
االتصال) ومركز  التأكيد  مركز  (•

وجميع أنشطة التسليم
•)استشارات التجارة اإللكترونية

•)أنشطة التصوير
(/ التذكرة) (/ التعبئة والتغليف) (•

اإلعالن
•)أعمال متنوعة وأعمال إنشائية

وصيانة) البستنة  أعمال  (•
املساحات الخضراء

•)عمل كهربائي
•)أعمال التش ير

•)أعمال تنظيف املباني والوحدات)
الصناعية

•)أعمال وإنشاءات متنوعة
•)تشييد كافة أنواع املباني وأعمال)

الهندسة املدنية
•)تجارة وشراء)وبيع األرا�صي بكافة)

أنواعها
والصرف) الترابية  األعمال  (•

الصحي وأعمال الطرق.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  72222 (- ( السمارة) (3 رقم) الفتح 

السمارة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 752 ( (: ( خشاني) يونس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 252 ( (: ( خشاني) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خشاني  يونس  السيد 
 382 رقم) الكايز  الوحدة  مخيم 

السمارة))7222))السمارة))املغرب)).

السيد لحسن خشاني عنوانه)ا()
 382 رقم) الكايز  الوحدة  مخيم 

السمارة))7222))السمارة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن خشاني عنوانه)ا()
 382 رقم) الكايز  الوحدة  مخيم 

السمارة))7222))السمارة))املغرب))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)21)أبريل)

2222)تحت رقم)78/2022 .
25I

CONCENTUS CONSEIL

SERICA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,22
 Anik, Quartier(El(Omariya,

 4ème(étage(Ain(Chock ، 20000،
Casablanca Maroc

SERICA شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 221,شارع 
مصطفى املعاني الطابق 4 رقم 19, 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERICA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

عنوان املقر االجتماعي):)221,شارع)
(,19 رقم) (4 مصطفى املعاني الطابق)
22222)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: خياط) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1.222 (: خياط) رشيد  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خياط  رشيد  السيد 
ش) (4 السعدي ط) املنصور  زنقة  (5
الدار) (22372 املعاريف البيضاء) (11

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خياط  رشيد  السيد 
ش) (4 السعدي ط) املنصور  زنقة  (5
الدار) (22372 املعاريف البيضاء) (11

البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829551.
26I

FINANCE CENTER

 ADEBBAGH EL
BOUHTOURI

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
 ADEBBAGH EL BOUHTOURI
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الحسينية جماعة رأس العين دائرة 
سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة - 

43152 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADEBBAGH EL BOUHTOURI
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ملختلف األعمال أواإلنشاءات
تشغيل محطة وقود.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسينية جماعة رأس العين دائرة)
(- الرحامنة) اقليم  بوعثمان  سيدي 

43152)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف ادباغ):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: البحتري) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة زينب البحتري عنوانه)ا()
شارع عالل الفا�صي تجزئة بوكار اقامة)
172)رقم)14)مراكش)42222)مراكش)

املغرب.
عنوانه)ا() ادباغ  يوسف  السيد 
شارع عالل الفا�صي تجزئة بوكار اقامة)
172)رقم)14)مراكش)42222)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ادباغ  يوسف  السيد 
شارع عالل الفا�صي تجزئة بوكار اقامة)
172)رقم)14)مراكش)42222)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)297.
27I
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CONCENTUS CONSEIL

INDIGOOD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
 Lotissement Assakane Al ,22
 Anik, Quartier(El(Omariya,

 4ème(étage(Ain(Chock ، 20000،
Casablanca Maroc

INDIGOOD شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 221,شارع 
مصطفى املعاني الطابق 4 رقم 19, 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INDIGOOD
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
عنوان املقر االجتماعي):)221,شارع)
(,19 رقم) (4 مصطفى املعاني الطابق)
22222)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الغنة) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: الغنة) مليكة  السيدة 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الغنة  مليكة  السيدة 
الدار) (22252 ( الرميطاج) محج  (12

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الغنة  مليكة  السيدة 
الدار) (22252 ( الرميطاج) محج  (12

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829552.

28I

sofoget

A.C PROMOTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل مكان فرع تابع للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
A.C PROMOTION  »شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي القنيطرة 
59 اقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 24 - 14222 
القنيطرة  املغرب.

»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
 A.C لشركة) تابع  فرع  مكان  تحويل 
القنيطرة) من  ( (PROMOTION
شارع) العزيز  عبد  موالي  اقامة  (59
 14222  -  24 موالي عبد العزيز رقم)
القنيطرة))املغرب إلى القنيطرة تجزئة)
اليانس دارنا مهدية تجزئة رقم)2322 

- 14222)القنيطرة)))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)91812.

29I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

CHNOUI TRAVAUX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4 ، 43152، 

ابن جرير املغرب

CHNOUI TRAVAUX  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

مجموعة 21 رقم 222  - 43152 بن 

جرير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHNOUI TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)

1)-)مقاول))في نجارة األليمنيوم

البناء) أعمال  في  ( مقاول) ( (2-

واألشغال))املختلفة

-3))تاجر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   222 رقم) (21 مجموعة) التقدم 

43152)بن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))))محسن شنوعي):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))))محسن شنوعي عنوانه)ا()

الوضيفي) السكن  الرياض  حي 

43152)بن جرير) ( )ال ديدة) الثانوية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))))محسن شنوعي عنوانه)ا()

الوضيفي) السكن  الرياض  حي 

بن جرير) (43152 ( الثانوية ال ديدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)192.

32I

FLASH ECONOMIE

 ELHARRAS TRAVAUX
SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ELHARRAS TRAVAUX SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع  

الزرقطوني  الطابق 2 الشقة رقم 6 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

496245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 مارس) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:



13365 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELHARRAS TRAVAUX SERVICES

أعمال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو البناء

جميع العمليات الصناعية املالية)

التجارية.

مقاول نقل بضائع.

اللوازم واملعدات.

بكافة) للمواد  مستورد  تاجر 

أنواعها.

46شارع)) عنوان املقر االجتماعي):))

الزرقطوني))الطابق)2)الشقة رقم)6 - 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق) عبد  الهراس  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  الهراس  السيد 

س) بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه)ا()

بنسليمان) ( (13222   156 الرقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق) عبد  الهراس  السيد 

س) بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه)ا()

الرقم)156  13222))بنسليمان املغرب

باملحكمة) ني  القانو اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2221)تحت رقم)771733.

31I

EURO ACCOUNTING HOUSE

GAMBRA CAR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

GAMBRA CAR شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بن 
دغة مكتب ب22 الطابق الثالث 

املركز التجاري ال زيرة مال - 24222 
ال ديدة اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18591
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 28)فبراير) اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
رأسمالها) مبلغ  ( (GAMBRA CAR
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
مكتب) دغة  بن  زنقة  اإلجتماعي 
الطابق الثالث املركز التجاري) ب22)
ال ديدة) (24222 (- مال) ال زيرة 
عدم) (: ل) نتيجة  املغربية  اململكة 

الحصول على الرخصة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة بن)
الثالث) الطابق  ب22) مكتب  دغة 
املركز التجاري ال زيرة مال))-)24222 

ال ديدة))اململكة املغربية.)
و عين:

السيد)ة()مراد))الرباع و عنوانه)ا()
مركز اشتوكة جماعة و قيادة اشتوكة)
دائرة آزمور)24222)ال ديدة اململكة)

املغربية كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)12)مارس)

2222)تحت رقم)27589.

32I

MH CONSEIL

ZENATA FIRST SERVICES
شركة التضامن

حل شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،

28630، mohammedia(MAROC

ZENATA FIRST SERVICES شركة 

التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري رقم 6 عمارة 1 شطر 2 

جنان شالالت املحمدية - 22632  

املحمدية  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.743

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 14)فبراير) اإلستثنائياملؤرخ في)

 ZENATA تقرر حل شركة التضامن)

رأسمالها) مبلغ  ( (FIRST SERVICES

مقرها) وعنوان  درهم  (52.222

6)عمارة) اإلجتماعي محل تجاري رقم)

2)جنان شالالت املحمدية)-) 1)شطر)

22632))املحمدية))املغرب))نتيجة ل):)

ازمة مالية اقتصادية.

محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجاري رقم)6)عمارة)1)شطر)2)جنان)

شالالت املحمدية)-)28632)املحمدية)

املغرب).)

و عين:

و) باعمر  ( عبداللطيف) السيد)ة()
عنوانه)ا()وفاء)2)رقم)63)عين حرودة)

املغرب)) ( املحمدية) (28632 املحمدية)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
وفاء)2)رقم)63)عين حرودة املحمدية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)25)أبريل)

2222)تحت رقم)649.

33I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 ECOTYMA ENGENEERING
TRADE & CONSULTING
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 ECOTYMA ENGENEERING

TRADE & CONSULTING  شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جبران خليل جبران اقامة لال 

خديجة شقة 17  - 24222 ال ديدة 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.17939

العام) ال مع  بمقت�صى 

نونبر) (28 في) اإلستثنائياملؤرخ 

حات) شركة  حل  تقرر  (2221

 ECOTYMA املحدودة) املسؤولية 

 ENGENEERING( TRADE( &

رأسمالها) مبلغ  ( ( (CONSULTING

مقرها) وعنوان  درهم  (12.222

اإلجتماعي شارع جبران خليل جبران)

اقامة لال خديجة شقة)17  - 24222 

(: ال ديدة اململكة املغربية نتيجة ل)

عدم القيام بأي نشاط).

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جبران خليل جبران اقامة لال خديجة)

شقة)17  - 24222)ال ديدة))اململكة)

املغربية.)

و عين:

السيد)ة()هاجر))طيب و عنوانه)ا()
حي)3)مارس مدخل)17)رقم)6  28822 

كمصفي) املغربية  اململكة  املحمدية 

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13366

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)25)يناير)

2222)تحت رقم)27363.

34I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 MAZAGAN SERVICES
ADMIN

شركة حات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

 MAZAGAN SERVICES ADMIN

شركة حات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 15 

الطابق الثاني اقامة اشراق 6 شارع 

محمد السادس  - 24222 ال ديدة 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.9283

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2219 يناير) (29 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

 MAZAGAN SERVICES املحدودة)

 32.222 رأسمالها) مبلغ  ( (ADMIN

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

اقامة) الثاني  الطابق  (15 الشقة)

(- ( السادس) محمد  شارع  (6 اشراق)

املغربية) اململكة  ال ديدة  (24222

نتيجة ل):)نقص كبير في املعامالت.

و حدد مقر التصفية ب الشقة)15 

شارع) (6 الطابق الثاني اقامة اشراق)

ال ديدة)) (24222 (- ( محمد السادس)

اململكة املغربية.)

و عين:

 ARNOULD JULES السيد)ة()

 rue و عنوانه)ا() (RENE   MEPLON

 de la Gongonne 34 27732  7732

)ة() كمصفي) (NECHIN BELGIQUE

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)24)فبراير)

2219)تحت رقم)23521.
35I

ZHAR AHMED

ABDENNASSAR CASH
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
ABDENNASSAR CASH  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز عين 

مديونة تاونات - 34223 تاونات 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1941
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوشبتي ياسمين كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2222)تحت رقم)362/2022.
36I

FIDUCIAIRE INOVA

EL ABYAD DISTRIBUTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 
البرنو�صي الدار البيضاء ، 22612، 

الدار البيضاء املغرب

  EL ABYAD DISTRIBUTION

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس 

املعاريف  - 22612 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.344229

الشريك) قرار  بمقت�صى 

 2222 يونيو) (16 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

 EL الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

مبلغ) ( ( (ABYAD DISTRIBUTION

وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)

زنقة عزيز) (11 مقرها اإلجتماعي رقم)

(- ( املعاريف) الخامس  الطابق  بالل 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22612

ل):)ع ز تجاري.

 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)

الخامس) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

الدار البيضاء) (22612 (- ( ( املعاريف)

املغرب.)

و عين:

و) االبيض  ( ( بالل) ( السيد)ة()

 23 زنقة) السبيل  اقامة  عنوانه)ا()

رقم)36)شارع عقبة ابن نافع))22612 

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829972.

37I

DARAA AUDIT

FDI INVEST
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
22222، الدار البيضاء املغرب

FDI INVEST شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 
موليير الطابق 1 - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.339433

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 ماي) (26 في) املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
أي) درهم«) (5.252.222« قدره)
إلى) درهم«) (8.736.422« من)
((: طريق) عن  درهم«) (13.986.422»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829726.

38I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MIRA SPORT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MIRA SPORT  شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

الحسن الثاني طابق 2 رقم 5. - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 



13367 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128631

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIRA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SPORT

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

-)الترويج العقاري.

أو) ممتلكات  على  االستحواح  (-

مصالح في أي شركات أو مؤسسات)

مماثلة أو مختلفة.

واالستيراد) والبيع  الشراء) (-

والسمسرة) والتمثيل  والتصدير 

داخل وخارج جميع املنتجات واملواد)

واملعدات واآلالت.

املتنوعة) باألعمال  القيام  (-

الطرق) وأعمال  املباني  وتقسيم 

وإنشاء) ودراسة  والطالء) والسباكة 

التقسيمات والطرق وإنشاء)املسارات)

والتجهيزات) البناء) أعمال  وجميع 

الهندسية األخرى املدنية بشكل عام.

-)تقسيم األرض بشكل عام.

-)اقتناء)جميع العقارات املبنية أو)

املزمع إنشاؤها وبيعها.

إنشاء)جميع املباني لالستخدام) (-

السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 

إما عن طريق) املباني  وتشغيل هذه 

وعلى) أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجار 

وجه الخصوص تقسيمها إلى طوابق)

إطار) في  تشغيلها  بهدف  وشقق 

قوانين) تنظم  التي  النافذة  القوانين 

امللكية املشتركة باملغرب.

-)التقديم أو املشاركة في أي سوق)

أو طلب عطاءات باإلشارة إلى األشياء)

املذكورة أعاله.

العمليات) جميع  (، عام) بشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن)

تعزز تطوير الشركة..
47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  .5 رقم) (2 طابق) الثاني  الحسن 

92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: أبضالس عبد السالم) ( ( السيد)
252)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
 125 ( (: عمر) أبضالس  ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 125 ( (: معاح) أبضالس  ( ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 252 ( (: جمال) البوحاتي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 92 ( (: سفيان) أقضاض  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 82 ( (: هيام) أقضاض  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 82 ( (: السيد أقضاض أمان هللا)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  أبضالس  ( ( السيد)
طنجة) (92222 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب.
عنوانه)ا() أبضالس عمر  ( السيد)

طنجة)92222)طنجة املغرب.
))أبضالس معاح عنوانه)ا() السيد)

طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيد البوحاتي جمال عنوانه)ا()

طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيد أقضاض سفيان عنوانه)ا()

طنجة)92222)طنجة املغرب.
السيدة أقضاض هيام عنوانه)ا()

طنجة)92222)طنجة املغرب.
هللا) أمان  أقضاض  السيد 
طنجة) (92222 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  أبضالس  ( ( السيد)

طنجة) (92222 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255272..

39I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

COUZIN'INO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

COUZIN›INO شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 شارع 

موالي علي الشريف ال راري قطعة 

5 رقم 18 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

255391

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COUZIN’INO

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

-)تاجر املواد الغذائية العام

املنتجات) جميع  وبيع  شراء) (-

الغذائية بالتفصيل

في السوق املحلي) التجارة سواء) (-

أو في استيراد وتصدير جميع املنتجات)

الغذائية من أي نوع.

-)االستيراد والتصدير بشكل عام

العمليات) جميع  (، عام) بشكل 

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 

باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن)

تعزز تطوير الشركة..

72)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالي علي الشريف ال راري قطعة)

5)رقم)18 - 92222)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أكروح شوقي):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد أكروح شاهد):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد أكروح محمد):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شوقي  أكروح  السيد 

الحسيمة)92222)الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() شاهد  أكروح  السيد 

الحسيمة)92222)الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() محمد  أكروح  السيد 

الحسيمة)92222)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شوقي  أكروح  السيد 

الحسيمة)92222)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)128751.

42I



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13368

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 CABINET MAROCAINE

 D›INGENIERIE ET

D'EXPERTISE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 CABINET MAROCAINE

  D›INGENIERIE ET D›EXPERTISE

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
اقامة الراحه رقم 315 مكرر العيون 

- 72222  العيون  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CABINET MAROCAINE (:

. D’INGENIERIE ET D’EXPERTISE

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجزئات) (- البنايات) (- الدراسات)
الطرق) (- الحضرية) الهيدروليكا  (-

دراسات زراعية) (- والطرق السريعة)

تكنولوجيا) (- الصناعات والطاقات) (-

دراسات ال يولوجيا و) (– املعلومات)

والهيدرولوجيا) ال يوتقنية  دراسات 

وال يولوجيا املائية)-)دراسات عامة)-)

دراسات اقتصادية

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس اقامة الراحه رقم)315)مكرر)

العيون)-)72222))العيون))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99))سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 322 ( (: ( السيد عياد بوتقلمونت)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 722 ( (: ( السيدة امباركة البيضاء)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بوتقلمونت)) عياد  السيد 
تجزئة) و  بلوك  رقم481) عنوانه)ا()
اسا) اسا  ( (72222 ( العيون) الوحدة 

الزاك املغرب.
البيضاء)) امباركة  السيدة 
حي القدس تجزئة الوفاق) عنوانه)ا()
بلوك ا رقم)643)العيون))72222)اسا)

اسا الزاك املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوتقلمونت)) عياد  السيد 
وتجزئة) بلوك  رقم481) عنوانه)ا()
اسا) اسا  ( (72222 العيون) الوحدة 

الزاك املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1911/2022.
41I

COTEXPER

GREEN PRIM
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

GREEN PRIM شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 2 
على اليمين شقة 6 التقاء زنقة طارق 
بن زياد و ابن عائشة اقامة اكسيل 
سيور عمارة 18 - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN PRIM

نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فالحي.

 2 :)مكتب) عنوان املقر االجتماعي)
على اليمين شقة)6)التقاء)زنقة طارق)

بن زياد و ابن عائشة اقامة اكسيل)

مراكش) (42222  -  18 عمارة) سيور 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم ال ناتي):))922)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد محمد هراس):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ال ناتي  كريم  السيد 

تجزئة بنسودة رقم)2)الوفاق)12222 

تمارة املغرب.

عنوانه)ا() هراس  محمد  السيد 

تاركة) (34 تجزئة تاركة الزداغية رقم)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ال ناتي  كريم  السيد 

تجزئة بنسودة رقم)2)الوفاق)12222 

تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137219.

42I

اورو افريك إكسبير

FARHAT PREFA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�صي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
FARHAT PREFA شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
مسعود حربيل  - 42222 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.114453

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عمر) موالي  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (522 فرحات)
أصل)1.222)حصة لفائدة))السيد))ة()

عادل نبوي بتاريخ)26)أبريل)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ماي) (16 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)5229.
43I

EURO ACCOUNTING HOUSE

AMJ DIOR
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

AMJ DIOR شركة حات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�صي تجزئة أنوز رقم 33 - 24222 

ال ديدة اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8825



13369 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
2221)تقرر حل) 32)غشت) املؤرخ في)
 AMJ(شركة حات املسؤولية املحدودة
 522.222 رأسمالها) مبلغ  ( (DIOR
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 33 الطابق األر�صي تجزئة أنوز رقم)
املغربية) اململكة  ال ديدة  (24222  -
نتيجة ل):)مخزون غير مباع)-)فقدان)

رأس املال بسبب الخسائر املتراكمة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
األر�صي تجزئة أنوز رقم)33  - 24222 

ال ديدة))اململكة املغربية.)
و عين:

و) حنا�صي  ( أحمد) السيد)ة()
تجزئة نجمة ال نوب) (.46 عنوانه)ا()
املغربية) اململكة  ال ديدة  (24222

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بال ديدة) االبتدائية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)27226.
44I

FIDCOFISC

SILWA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

SILWA شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 22122 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547955

 28 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2221 شتنبر)

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.SILWA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) الصناعية  أو  التجارية  العمليات 
الزراعية للخدمة املدنية أوالعسكرية
12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الحرية الطابق)3)الشقة)5  - 22122 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: جالل) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد جالل عنوانه)ا()حي)
 22182 ( ع) (69 رقم) (5 ارسالن زنقة)

الدار البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جالل عنوانه)ا()حي)
 22182 ( ع) (69 رقم) (5 ارسالن زنقة)

الدار البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22234.
45I

ACCOMPT CONSULTING

COLISHIP
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
COLISHIP شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 حي 

الوادي تجزئة عاقل  حي املستقبل 

طريق سيدي يحيى وجدة - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COLISHIP

-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين

-استيراد وتصدير.

حي) (72 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املستقبل) حي  ( عاقل) تجزئة  الوادي 

 62222 (- طريق سيدي يحيى وجدة)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ناصري) عي�صى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناصري  عي�صى  السيد 

 17 رقم) الوادي  زنقة  املستقبل  حي 

وجدة)62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ناصري  عي�صى  السيد 

 17 رقم) الوادي  زنقة  املستقبل  حي 

وجدة)62222)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)973.

46I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 HIGHER PERFORMANCE
OF ENGINEERING

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 HIGHER PERFORMANCE OF

ENGINEERING  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة امل موعة 122 رقم 96 

العيون - 72222 العيون  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 HIGHER PERFORMANCE OF

. ENGINEERING

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجزئات) (- البنايات) (- الدراسات)
الطرق) (- الحضرية) الهيدروليكا  (-

دراسات زراعية) (- والطرق السريعة)

تكنولوجيا) (- الصناعات والطاقات) (-

دراسات ال يولوجيا و) (– املعلومات)

والهيدرولوجيا) ال يوتقنية  دراسات 

وال يولوجيا املائية)-)دراسات عامة)-)

دراسات اقتصادية.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13370

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 96 رقم) (122 امل موعة) الوحدة 

العيون)-)72222)العيون))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( السيد املهدي ولد بن عبد هللا)
342)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
 332 ( (: ( السيد نصر الدين البكي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: بوتكلمونت) عياد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
البكي)) الدين  نصر  السيد 
و) ترميكت  تابونت  دوار  عنوانه)ا()

رزازات))45222)ورزازات املغرب.
هللا)) عبد  بن  ولد  املهدي  السيد 
 96 رقم) (122 مجموعة) عنوانه)ا()
تجزئة ليراك العيون))72222)العيون)

املغرب.
السيد عياد بوتقلمونت عنوانه)ا()
الوحدة) تجزءة  و  بلوك  (481 رقم)

العيون)72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا)) عبد  بن  ولد  املهدي  السيد 
 96 رقم) (122 مجموعة) عنوانه)ا()
تجزءة ليراك العيون))72222)العيون)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1792/2022.
47I

MBGA

ALDy IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

ALDy IMMOBILIER شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 , 
زنقة أحمد امل اطي، إقامة األلب 
، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548177

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALDy (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز):)العقار).

(,(13 عنوان املقر االجتماعي):)رقم)
(، إقامة األلب) زنقة أحمد امل اطي،)
الطابق)1)،)رقم)8,)املعاريف)-)22222 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ALDy HOLDING الشركة)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 ALDy HOLDING الشركة)
أحمد) زنقة  (, (13 رقم) عنوانه)ا()
(، (1 الطابق) (، إقامة األلب) امل اطي،)
رقم)8,)املعاريف)22222)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغراري)) الغني  عبد  السيد 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (22152 كاليفورنيا)

املغرب

السعدي)) املنجرة  ضياء) السيدة 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
الدارالبيضاء) (22152 كاليفورنيا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)548177.
48I

ADVOLIS

SJ FORTH
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

SJ FORTH شركة حات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1853 
تجزئة النجد 4 سيدي يحيى - 

62222 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.38747

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (21 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
SJ FORTH))مبلغ رأسمالها) املحدودة)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
 4 النجد) تجزئة  (1853 اإلجتماعي)
62222)وجدة املغرب) (- سيدي يحيى)
الغرض) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

االجتماعي.
 1853 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة النجد)4)سيدي يحيى)-)62222 

وجدة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سناء))جلتي و عنوانه)ا()
زنقة) الوحدة  تجزئة  املحمدي  الحي 
9 62222)وجدة) عدي بن حاتم رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)926.

49I

Sky net services

SKY NET SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sky net services

مجموعة 35 رقم 14 البيتات ح ي م 

، 12122، الرباط املغرب

SKY NET SERVICES شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

35 رقم 14 البيتات ح ي م - 12122 

الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SKY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NET SERVICES

تركيب و) (: غرض الشركة بإيجاز)

املراقبة،) كاميرات  و  الكهرباء) صيانة 

و) االنترنت  شبكة  صيانة  و  تركيب 

إستقبال) اطباق  تركيب  الحواسب،)

القنوات الفضائية).

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

35)رقم)14)البيتات ح ي م)-)12122 

الرباط املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الهاشمي) الحواكمي  السيد 
 14 رقم) (35 مجموعة) عنوانه)ا()
الرباط) (12122 م) ي  ح  البيتات 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهاشمي) الحواكمي  السيد 
 14 رقم) (35 مجموعة) ( عنوانه)ا()
البيتات ح ي م)12122)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125781.

52I

مكتب املوثق

HK EXCELLENCE SARLAU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مكتب املوثق

 Mohammedia résidence
 central parck immeuble

 D(n°7 bOULEVARD
 ABDELMOUMEN، 28200،

MOHAMMEDIA MAROC
 HK EXCELLENCE SARLAU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء 67 زنقة عزيز بالل الطابق 

2 رقم 3 املعاريف - 22372 املعاريف  
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXCELLENCE SARLAU
غرضها) ( (: بإيجاز) غرض الشركة 
تسويق و تشغيل اللحوم و الدواجن)
و الوجبات ال اهزة و كدا املنتجات)

الغذائية و االلبان و ال بان.).
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة عزيز بالل الطابق) (67 البيضاء)
2)رقم)3)املعاريف)-)22372)املعاريف))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قمري  يوسف  السيد 
عمارة) ( البستان) زهرة  اقامة  تمارة 
تمارة)) (12222 الوفاق) (27 شقة) ف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() قمري  يوسف  السيد 
تمارة اقامة زهرة البستان))عمارة ف)
شقة)27)الوفاق)12222)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
51I

STE FIDUCAT

PROXI EXPRESS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

PROXI EXPRESS شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الصنوبر رقم 49  - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (16
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PROXI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع البقالة)

بالتقسيط.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مراكش) (42222  -   49 الصنوبر رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: السيدة الدحماني نسرين)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد بوش يوسف):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نسرين) الدحماني  السيدة 
  1 املسيرة) حي  (1625 رقم) عنوانه)ا()

12222)تمارة املغرب.
عنوانه)ا() ( يوسف) بوش  السيد 
 14 شقة) ب  عمارة  الصفاء) اقامة 
شارع موالي عبد هللا)42222)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نسرين) الدحماني  السيدة 
  1 املسيرة) حي  (1625 رقم) عنوانه)ا()

12222)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137257.
52I

cabinet jdaini

ABM MEDIATOR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

ABM MEDIATOR شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

بئر انزران حي الحسني بركان - 

63322 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5929

الشريك) قرار  بمقت�صى 

 2222 ماي) (25 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

مبلغ رأسمالها) ( (ABM MEDIATOR

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

حي) انزران  بئر  شارع  (32 اإلجتماعي)

الحسني بركان)-)63322)بركان املغرب)

نتيجة ل):)*اقفال الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)32)شارع)

بئر انزران حي الحسني بركان)-)63322 

بركان املغرب.)

و عين:

انور بدر ثويران جاعد) السيد)ة()

الكويت) املطيري و عنوانه)ا() ( ( طالل)

99242)الكويت الكويت كمصفي))ة()

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

32)شارع بئر انزران حي الحسني بركان

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)349/2022.

53I
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ASFALT TRAVAUX

ASFALT TRAVAUX
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASFALT TRAVAUX
132 زنقة واد املخازن حي العيون 

بركان ، 63322، بركان املغرب
ASFALT TRAVAUX شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 132 زنقة 

واد املخازن حي العيون  - 63322 
بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.5325

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 
حات) شركة  (ASFALT TRAVAUX
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
املخازن) واد  زنقة  (132 اإلجتماعي)
بركان املغرب) (63322 (- ( حي العيون)

نتيجة لوقف نشاط الشركة.
و عين:

و) اليون�صي  ( ( سارة) السيد)ة()
عنوانه)ا()16)شارع الساقية الحمراء)
املغرب) بركان  (63322 االنبعاث) حي 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
 132 وفي) (2222 يونيو) (22 بتاريخ)
(- زنقة واد املخازن حي العيون بركان)

63322)بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2222)تحت رقم)387.
54I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DOCTOR EVENT 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب
 DOCTOR EVENT شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنزه 
فيال رقم 239 مكتب رقم 8 الطابق 

السفلي باب جديد - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOCTOR EVENT
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدمات املتعلقة بتنظيم األحداث)
وأحداث) واملعارض،) الرياضية،)

الشركات.
املنزه) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (8 مكتب رقم) (239 فيال رقم)
السفلي باب جديد)-)42222)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سامية ادري�صي القيطوني:))
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سامية ادري�صي القيطوني))
عنوانه)ا()قطاع)2)بلوك ك رقم)8)حي)

الرياض))12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية ادري�صي القيطوني)
عنوانه)ا()قطاع)2)بلوك ك رقم)8)حي)

الرياض))12222)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137212.

55I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR AZUL
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

DAR AZUL »شركة حات املسؤولية 

املحدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: درب 

املاكينة ديور جداد رقم 93 زاوية 

العباسية  - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.83827

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 Antonella VANNINI(تعيين السيدة

الكبير) مصطفى  والسيد  (PARENTI

مسيران منفصالن ملدة غير محددة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

 Antonella فردي و منفصل للسيدة)

والسيد) (VANNINI PARENTI

مصطفى الكبير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) (13 املادة) تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137327.

56I

FIDUNIVERSEL

 ITE ,INSTALLATION
 TECHNOLOGIQUE POUR

L›ENERGIE
إعالن متعدد القرارات

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC
 ITE ,INSTALLATION

 TECHNOLOGIQUE POUR
L›ENERGIE  »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 

زنقة برنس طابق5 رقم 15حي 
املستشفيات  الدار البيضاء  - 
22523   الدار البيضاء  املغرب .

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

.325223
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)ماي)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

ينص) الذي  (: االول) ( رقم) قرار 
السيد) استقالة  قبول  مايلي:) على 

غيرولدي أنجيلو من منصبه كمدير
قرار رقم))الثاني):)الذي ينص على)
السيد) ( جدد) املدراء) تعيين  مايلي:)
غيرولدي أنجيلو والسيد أمين لوقيد

قرار رقم))الثالث:)الذي ينص على)
مايلي:)يمنح أوسع صالحيات للمدراء)
عن) نيابة  للتصرف  (، املشاركين)

الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي) (: عشر) الثالت  رقم  بند 
جدد)) تعيين املدراء) ينص على مايلي:)
السيد غيرولدي أنجيلو والسيد أمين)
لوقيد ويمنح))لهما أوسع صالحيات)،)

للتصرف نيابة عن الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829562.

57I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MASECO  ماصيكو
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

92 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 92222، طنجة املغرب

MASECO  ماصيكو  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شفشاون 
باب تازة ملتقى الطرق شفشاون 
الحسيمة - 91222 شفشاون 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.177

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 مارس) (28 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

مخشان محمد))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بشفشاون) االبتدائية 

أبريل)2222)تحت رقم)108/2022.
58I

SM SOUTH CAPITAL

 EQUIPEMENT LOGISTIC
AGENCY

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID )derrière
 la(bourse(bd(des(FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EQUIPEMENT LOGISTIC

AGENCY  شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
آنفا زنقة كلو دو بروفونس الطابق 
9 الشقة B108  - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.535341

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيين) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()فاخر)

املصطفى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829522.
59I

ACRO GR SARL

ACRO GR
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACRO GR SARL
 N°7 RUE(REPRISE 50508

 N°42 MAG 7 RIAD(ZITOUNE
 TRANCHE(B ، 50000، MEKNES

MAROC
ACRO GR  شركة حات املسؤولية 

املحدودة
 N°7 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 REPRISE 50508 N°42 MAG 7
 RIAD ZITOUNE TRANCHE B
MEKNES - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. GR
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
 N°7(RUE(:(عنوان املقر االجتماعي
 REPRISE( 50508( N°42( MAG( 7
 RIAD ZITOUNE TRANCHE B
MEKNES - 52222)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد محمد حور)
بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد كمال العبار):))522)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد حور عنوانه)ا()122 
مكناس) (52222 مكناس) (6 النعيم)

املغرب.
السيد كمال العبار عنوانه)ا()رقم)
القصبة مكناس) درب بن عالل  (21

52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حور عنوانه)ا()122 
مكناس) (52222 مكناس) (6 النعيم)

املغرب
السيد كمال العبار عنوانه)ا()رقم)
القصبة مكناس) درب بن عالل  (21

52222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (29 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2222)تحت رقم)1727.
62I

fiduciairelaperformance

STE OUACHNI FRERE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
STE OUACHNI FRERE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
بيس شارع 8 حي االمان مكناس - 

52222 مكناس  املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUACHNI FRERE

االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزراعي)

التصدير و االستراد.

 32 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 شارع) بيس 

52222)مكناس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: نعيم) الوشني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نعيم  الوشني  السيد 

 35222 دوار القصبة بوشفاعة تازة)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نعيم  الوشني  السيد 

 35222 دوار القصبة بوشفاعة تازة)

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2452.
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مستامنة شامة

EURO ANIMAUX
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
EURO ANIMAUX شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 
ل 82 الناظور - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

24265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EURO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ANIMAUX
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد
انتاج و تصنيع تغذية للحيوانات)

االليفة
للحيوانات) تغذية  توزيع  و  بيع 

االليفة.
عنوان املقر االجتماعي):)حي ترقاع)
الناظور) (62222 (- الناظور) (82 ل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: ( السيد الوريا�صي محمد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 622 ( (: القدوري) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 42222 (: السيد محمد الوريا�صي)

بقيمة)122)درهم.

بقيمة) (62222 (: ميمون) السيد 

122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الوريا�صي عنوانه)ا()

شارع ال امعة العربية عمارة فكتوريا)

 62222 الناظور) (14 شقة) ط6)

الناظور املغرب.

السيد ميمون القدوري عنوانه)ا()

فرنسا)42622)ستراسبوغ فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الوريا�صي عنوانه)ا()

شارع ال امعة العربية عمارة فكتوريا)

 62222 الناظور) (14 شقة) ط6)

الناظور املغرب

السيد ميمون))القدوري عنوانه)ا()

فرنسا)42622)ستراسبوغ فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)يونيو)

2222)تحت رقم)1238.

62I

KAMAR BENOUNA

 INTERNATIONAL SCHOOL

OF MOROCCO Privé
 ش م م

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

 INTERNATIONAL SCHOOL OF

MOROCCO Privé ش م م  »شركة 

حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 3 ممر 

جيل كروس الوازيس   - 22412 

الدارالبيضاء املغرب.

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

.236925

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قرر ال مع العام املصادقة و املوافقة)

على بيع)678)حصة بين السيد محمد)
السيدة) و  جهة  من  القادري  ر�صى 

مارية حمري و السيد محمد يونس)
ملوكي من جهة اخري)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

من) راسمال  في  الزيادة  قرر  مايلي:)

 5.332.222 الى) درهم  (4.522.222

و) السادس  البند  تغيير  مع  درهم 

السلبع من القوانين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828924.

63I

KAMAR BENOUNA

 DENTSU MOROCCO
ش م م دات مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

DENTSU MOROCCO ش م م 

دات مساهم وحيد  »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5 ملتقى 

شارع الزرقطوني و زنقة جنيف - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

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

.255545

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة) معاينة  العام  ال مع  قرر 

السيد خالد سعيد خليل االحمد من)

مهام التسيير).

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

وائل) السيد  جديد  كمسيير  تعيين 

حمدان ال نسية لبنانية حامل ل واز)

السفر رقم)4259447

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828647.

64I

VUE D’EXPERTS

AZOULAM GOPRO

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS

 BD(BRHIM(ROUDANI, ,264

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

AZOULAM GOPRO شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي -55 شارع 

الزرقطوني ٬ فضاء الزرقطوني٬ 

الطابق األول - 22352 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.482277

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ملطي) ياسين  )ة() السيد) تفويت 

122)حصة اجتماعية من أصل)822 

ليلى ملطي) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)22)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829237.
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HIDA SERVICE TAROUDANT

 ECO SUD ENERGIE
SOLAIRE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 ECO SUD ENERGIE SOLAIRE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
الثرنة سيدي بورجا تارودانت   - 

83222 تارودانت املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
8817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUD ENERGIE SOLAIRE
غرض الشركة بإيجاز):)1()تركيب)
الشمسية) الطاقة  معدات  وتسويق 

والطاقة املتجددة)
2()مقاولة اشغال البناء)املختلفة).
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
(- ( ( تارودانت) بورجا  سيدي  الثرنة 

83222)تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: عمر) قدوري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد قدوري عمر عنوانه)ا()رقم)
املحايطة) االمل  تجزئة  بلوك ب  (48

83222)تارودانت تارودانت.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قدوري عمر عنوانه)ا()رقم)
املحايطة)) االمل  تجزئة  بلوك ب  (48

83222)تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)288.
66I

MARCHICA CONSEIL

SILYAN PRODUCTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 
املغرب

SILYAN PRODUCTION شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ازموران ازموران الحسمية - 32224 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (12
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SILYAN PRODUCTION
1.اإلنتاج) (: غرض الشركة بإيجاز)

السمعي البصري.

2.تنظيم امللتقيات.

3.)الدبل ة..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ازموران ازموران الحسمية)-)32224 

الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: زياني) سليمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زياني  سليمة  السيدة 
 24 رقم) (122 حي لعري الشيخ زنقة)

الناظور)62222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زياني  سليمة  السيدة 
 24 رقم) (122 حي لعري الشيخ زنقة)

الناظور)62222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)12)ماي)

2222)تحت رقم)367.

67I

CAGECO

 SOCIÉTÉ INGÉNIERIE
BUREAU ETUDE MAROC
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CAGECO

29 شارع محمد السادس عمارة ف2 

الرقم 12 الدار البيضاء ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب

 SOCIÉTÉ INGÉNIERIE BUREAU

ETUDE MAROC  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

البنفسج إقامة الزيتونة - 22252  

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.51285

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2229 نونبر) (12 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

أوتليوة))صالح الدين كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2212)تحت رقم)345987.

68I

AUDEXPERT

CENTRE AUTO AITJAMAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

   CENTRE AUTO AITJAMAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزبير 1E رقم E 129 ليساسفة - 

22232 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547279

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  CENTRE AUTO AITJAMAL
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
منشأة لصيانة السيارات)،)ميكانيكي)

تصليح.
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ليساسفة) (E 129 رقم) (1E الزبير)

22232)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد أمين ايت جمل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أمين ايت جمل عنوانه)ا()
 32 فيال) املهدي  تجزئة  ليساسفة 

22232)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين ايت جمل عنوانه)ا()
 32 فيال) املهدي  تجزئة  ليساسفة 

22232)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
69I

CECOGEL(/(SARL

PALAIS DE LOUXOR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
PALAIS DE LOUXOR شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 
طريق ال زائر بوشطاط انكاد - 

62222 وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.24347

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
رفع) تم  (2222 ماي) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من) أي  درهم«) (9.222.222»
 9.512.222« إلى) درهم«) (512.222»
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)1885.
72I

FIDURAK

BLACKWATCH  بالكواتش
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
BLACKWATCH  بالكواتش شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

2 شقة 6 تقاطع زنقة بن زياد و بن 
عيشة إقامة إكسلسيور عمارة 18 
جييليز - 42222 مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (23
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

BLACKWATCH))بالكواتش.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و تهيئة التجزئات.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تقاطع زنقة بن زياد و بن) (6 شقة) (2
 18 عمارة) إكسلسيور  إقامة  عيشة 
 42222 (- مراكش) (42222 (- جييليز)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 375 ( (: الحسني) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد انس بوصمر):))125)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحسني  حمزة  السيد 
اكادير) ايليغ،) بوزرز،) شارع  (143

82222)اكادير املغرب.
 5 السيد انس بوصمر عنوانه)ا()
مراكش) السماللية  عشير  ابن  زنقة 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحسني  حمزة  السيد 
اكادير) ايليغ،) بوزرز،) شارع  (143

82222)اكادير املغرب
 5 السيد انس بوصمر عنوانه)ا()
مراكش) السماللية  عشير  ابن  زنقة 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136926.
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SOLUCIA EXPERTISE

 NOVANCY GLOBAL
TALENT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
  NOVANCY GLOBAL TALENT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 228 

تجزئة ماندرونا ، سيدي معروف ، 
الدار البيضاء - 22222
 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOVANCY GLOBAL TALENT

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعلوماتية.

 228 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، سيدي معروف) (، تجزئة ماندرونا)

الدار البيضاء)-)22222)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: مصطفى موتوت) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

موتوت) مصطفى  ( السيد)
23)زنقة البشير االبراهيمي) عنوانه)ا()

اقامة املعراج درج أ طابق)6)شقة رقم)

27  22222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

موتوت) مصطفى  ( السيد)
23)زنقة البشير االبراهيمي) عنوانه)ا()

اقامة املعراج درج أ طابق)6)شقة)27  

22222)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829329.
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UPSILON CONSULTING

YUBA CONSULTING
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
YUBA CONSULTING شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

545821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YUBA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)االستعانة)
املتعلقة) للعمليات  بمصادر خارجية 
سيما) وال  املعلومات  بتكنولوجيا 
وأدوات) البرمجيات  وتطوير  تصميم 

تكنولوجيا املعلومات..
زنقة) (49 (: عنوان املقر االجتماعي)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدار البيضاء) (22222 (- معاريف) (،3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ASL INVEST الشركة)
حصة) (HOLDING( SARLAU( :( ( 99

بقيمة)122)درهم للحصة).
1)حصة) ( (: السيد جمال أسيلكي)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 ASL INVEST الشركة)

 49 HOLDING SARLAU)عنوانه)ا()

الطابق السفلي،) زنقة أحمد بركات،)

الدار) (22222 معاريف) (،3 رقم)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() أسيلكي  جمال  السيد 

  rue La Commune 94822  6

.Villejuif France

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أسيلكي  جمال  السيد 

  rue La Commune 94822  6

Villejuif France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
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UPSILON CONSULTING

WEHUNT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

WEHUNT شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 

3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEHUNT

غرض الشركة بإيجاز):)التوظيف)

املخصصة) (، البشرية) املوارد  وتوفير 

والعمالء) (، االستشارية) للمهن 

وشركات) البنوك  سيما  )ال  النهائيين)

املتبادل() التأمين  وشركات  التأمين 

أسا�صي) بشكل  توظيفهم  يتم  الذين 

على الشبكات االجتماعية املهنية..

زنقة) (49 (: عنوان املقر االجتماعي)

رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)

الدار البيضاء) (22222 (- معاريف) (،3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (WeHunt( :( ( 90 الشركة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

12)حصة) ( (: السيدة نورا فضيلي)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 12 عنوانه)ا() (WeHunt الشركة)

 Rue( Fourcade,( ( 75015( ( Paris

.France

عنوانه)ا() فضيلي  نورا  السيدة 

 12162 حي كيش االوداية) (336 رقم)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فضيلي  نورا  السيدة 

 12162 حي كيش االوداية) (336 رقم)

تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
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UPSILON CONSULTING

GYLMED
إعالن متعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
GYLMED »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 132 

شارع باحماد، بيلفيدير 18 - - الدار 
البيضاء املغرب.

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

.231997
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
و) لتفويت  اتفاقيات  على  املصادقة 
(: من طرف) اجتماعية  بيع حصص 
السيدة فلورا لينا بنشقرون لصالح)
بنشقرون) خالد  محمد  السيد 
حصة) (875 إلى) يصل  ملا  بوشوكة 
السيدة) طرف  من  و  اجتماعية.)
بصفتها) (Rachel Muriel TEIXEIRA
 Lila Aicha على) قانونية  وصية 
 TEIXEIRA BENCHEKROUN
لصالح السيد محمد خالد بنشقرون)
حصة) (62 إلى) يصل  ملا  بوشوكة 
السيدة) طرف  من  و  اجتماعية.)
بصفتها) ( (Rachel Muriel TEIXEIRA
 Farel Aziz على) قانونية  وصية 
السيد) لصالح  (BENCHEKROUN
ملا) بوشوكة  بنشقرون  خالد  محمد 

يصل إلى)63)حصة اجتماعية))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأس املال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827192.

75I



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13378

S.H EXPERTISE

ANIAS PUB
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,12

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
ANIAS PUB  شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الكريم 5 الشقة 3 الطابق 1 شارع 
فيمي بيلفدير - 22322  الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.267663

العام) ال مع  بمقت�صى 
اإلستثنائياملؤرخ في)27)أكتوبر)2221 
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( ( (ANIAS PUB املحدودة)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
الكريم) اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
فيمي) شارع  (1 الطابق) (3 الشقة) (5
البيضاء) الدار  ( (22322 (- بيلفدير)
املغرب نتيجة ل):)صعوبة اإلستثمار).
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع) (1 الطابق) (3 الشقة) (5 الكريم)
الدار) ( (22322 (- بيلفدير) فيمي 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عبد الصادق)))األحمدي)
و عنوانه)ا()اقامة الكريم)5)الشقة)3 
الطابق)1)شارع فيمي بيلفدير)22322  
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2222)تحت رقم)821873.
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RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 EL KOHEN COIN

TRADITIONNEL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 EL KOHEN COIN

TRADITIONNEL شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 

شارع سان لويس زازا - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOHEN COIN TRADITIONNEL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس التقليدية.
 18 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع سان لويس زازا)-)32222)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الكوهن عبد العزيز)):))342 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( املهدي) محمد  الكوهن  السيد 

332)حصة بقيمة)122)درهم للحصة

 332 ( (: ( سعد) الكوهن  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز)) عبد  الكوهن  السيد 
18)شارع سان لويس) رقم) عنوانه)ا()

زازا)32222)فاس املغرب.
املهدي)) محمد  الكوهن  السيد 
18)شارع سان لويس) رقم) عنوانه)ا()

زازا)32222)فاس املغرب.
عنوانه)ا() ( الكوهن سعد) السيد 
رقم)18)شارع سان لويس زازا)32222 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي)) محمد  الكوهن  السيد 
18)شارع سان لويس) رقم) عنوانه)ا()

زازا)32222)فاس املغرب
عنوانه)ا() ( الكوهن سعد) السيد 
رقم)18)شارع سان لويس زازا)32222 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2752.
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CABINET CONIF SARL AU

 FARINA ET FILS
EVENEMENT

شركة حات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
 FARINA ET FILS EVENEMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الكناني 
رقم 169 الطابق السفلي  املحمدية 

28832 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.23725

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (26 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 FARINA ET FILS املحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (EVENEMENT

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

 169 رقم) الكناني  حي  اإلجتماعي 

 28832 املحمدية) ( السفلي) الطابق 

املحمدية املغرب نتيجة ل):)التشطيب)

النهائي للشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السفلي)) الطابق  (169 رقم) الكنانري 

املحمدية)28832)املحمدية املغرب.)

و عين:

و) فرينة  ( ( ابراهيم) السيد)ة()

 169 رقم) الكناني  حي  عنوانه)ا()

كمصفي) املغرب  املحمدية  (28832

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)1268.

78I

ALLIANCE COMPTABLE

MGP IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE

 RUE GEORGE SANS ETG 23

 1 N 2 VALFLEURRI ، 20300،

CASABLANCA MAROC

MGP IMMOBILIER شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23زنقة 

جورج سند الطابق االول الرقم 

2فال فلوغي - 22232 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

545375
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MGP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري و اشغال البناء.

23زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 

الرقم) االول  الطابق  سند  جورج 

2فال فلوغي)-)22232)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السبكي) السيد محمد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السبكي  محمد  السيد 

 48318 العربية) االمرات  ابوظبي 

ابوظبي االمرات العربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس الشطيني عنوانه)ا()

 1 الرقم) املستقبل  تجزئة  (3 زنقة)

22322)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)826336.

79I

ZODIREC Consulting

WORKEAT
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WORKEAT شركة حات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 179، 
زاوية شارعي لوندريس واملقاومة، 
الدار البيضاء - 22632  الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.452729

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2221 نونبر) (26 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( (WORKEAT املحدودة)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
زاوية شارعي) (،179 مقرها اإلجتماعي)
(- الدار البيضاء) لوندريس واملقاومة،)
22632))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)توالي الخسائر.
(،179 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
واملقاومة،) لوندريس  شارعي  زاوية 
الدار) ( (22632 (- البيضاء) الدار 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( ناصر) ( ( املهدي) السيد)ة()
جولف) في الدار البيضاء،) عنوانه)ا()
املدينة) (1 شقة) (141 بناية) سيتي 
  27222 بوسكورة نواصر.) الخضراء)
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2222)تحت رقم)827337.
82I

ZODIREC Consulting

STOCK BOULONS
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ZODIREC Consulting

RUE(AL(BATINIA, EX- ,46

 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STOCK BOULONS شركة 

حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42، 

شارع أحمد صباغ، الدار البيضاء - 

22252  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.49311

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2221 نونبر) (29 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

STOCK BOULONS))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (622.222

أحمد صباغ،) شارع  (،42 اإلجتماعي)

الدار البيضاء)-)22252))الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)توالي الخسائر.

و حدد مقر التصفية ب)42،)شارع)

أحمد صباغ،)الدار البيضاء)-)22252 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) دكاك  ( ( أحمد) ( السيد)ة()

مكرر) (24 الدار البيضاء،) ( عنوانه)ا()

شارع أحمد شار�صي بورغون)22252 

)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2221)تحت رقم)822573.

81I

ZODIREC Consulting

PAYLOCK
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PAYLOCK شركة حات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، شارع 
الباطنية، بناية روز3، املعارف 

– الدار البيضاء  - 22432 الدار 
البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.472177
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
2221)تقرر حل) 22)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
PAYLOCK))مبلغ رأسمالها)122.222 
(،46 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
شارع الباطنية،)بناية روز3،)املعارف)
الدار) (22432 (- ( البيضاء) الدار  (–
توالي) (: ل) نتيجة  املغرب  ( البيضاء)

الخسائر.
(،46 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الباطنية،)بناية روز3،)املعارف)
الدار) (22432 (- ( البيضاء) الدار  (–

البيضاء))املغرب.)
و عين:

و) الغراري  ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا()التقسيم الفرعي ليلفورنيا)
الدار) (22222 كاليفورنيا) (N 37
)ة() كمصفي) ( املغرب) ( ( البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)812812.

82I
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ZODIREC Consulting

FONCIALAG
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,46
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC
FONCIALAG شركة حات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 
شارع إبراهيم روداني ، إقامة الفتح 

الطابق 1 رقم 3 الدار البيضاء - 
22222  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.367763
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
2221)تقرر حل) 22)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (FONCIALAG
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي)217)شارع إبراهيم روداني)
،)إقامة الفتح الطابق)1)رقم)3)الدار)
البيضاء) الدار  ( (22222 (- البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)توالي الخسائر.
و حدد مقر التصفية ب)217)شارع)
إبراهيم روداني)،)إقامة الفتح الطابق)
  22222 (- البيضاء) الدار  (3 رقم) (1

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الغراري  ( ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا()التقسيم الفرعي ليلفورنيا)
الدار) (22222 ( ( كاليفورنيا) (37 رقم)
)ة() كمصفي) ( املغرب) البيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)812813.
83I

CONFID

CONST ACTUEL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID

 N° 10 BD(OUED(SEBOU

 RUE 114 Gr(E(ELOULFA

 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC

CONST ACTUEL شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 زنقة 
ايت اورير الطابق الثاني بوركون 

الدار البيضاء - 22452 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.296987

الشريك) قرار  بمقت�صى 

الوحيداملؤرخ في)25)ماي)2222)تقرر)

حات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 CONST الوحيد) الشريك  حات 

 12.222 رأسمالها) مبلغ  ( (ACTUEL

اإلجتماعي)) مقرها  وعنوان  درهم 

الثاني) الطابق  اورير  ايت  زنقة  (3

بوركون الدار البيضاء)-)22452)الدار)

:)الوضعية) البيضاء)املغرب نتيجة ل)

اإلقتصادية))الحالية.

زنقة) (3 ( و حدد مقر التصفية ب)
بوركون) الثاني  الطابق  اورير  ايت 

الدار البيضاء)-)22253)الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()احمد)))عطو و عنوانه)ا()

دوار والد عبد هللا) (2 دوار والد احمد)

البيضاء) الدار  (27223 بوعزة) دار 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)892838.

84I

cabinet jdaini

SIDI BOUZID
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
SIDI BOUZID شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة قاسمي رقم  123 
اكليم بركان - 63252 بركان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8593
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIDI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUZID
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

*تدبيراالستغالل الزراعي.
*السياحة املستدامة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 123 ( رقم) قاسمي  تجزئة  السفلي 

اكليم بركان)-)63252)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: السيدة بو عبد اللة نزهة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 422 ( (: ( الشركة املراة االكليمية)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

نزهة) اللة  عبد  بو  السيدة 

اكليم) قاسمي  حي  (123 عنوانه)ا()

بركان)63252)بركان املغرب.

الشركة املراة االكليمية))عنوانه)ا()

 63252 اكليم) (4 تجزئة الليمون رقم)

اكليم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

نزهة) اللة  عبد  بو  السيدة 

اكليم) قاسمي  حي  (123 عنوانه)ا()

بركان)63252)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)380/2022.

85I

 PRODUIT DE L›ANNEE

MAROC
إعالن متعدد القرارات

 CASABLANCA ،22242 ، ..

MAROC

 PRODUIT DE L›ANNEE MAROC

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: برج 

كريستال 1، الطابق 12 شارع 

املوحدين - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.375.239

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

مايلي:)بيع حصص اجتماعية

قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�صي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1- رقم) بند 
ثالثون) و  ثمانية  و  مئة  بيع  مايلي:)
طرف) من  اجتماعية  حصة  ()138(
 PRODUCT OF THE YEAR«(شركة
MIDDLE EAST)»)))إلى السيد فيصل)
عشر) اثنا  و  مئة  أربع  بيع  و  معوني 
السيد) إلى  اجتماعية  حصة  ()412(

إسماعيل بن ميالد.
بند رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�صي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829238.

86I

FCF

LGOURARI D’INGENIERIE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FCF
 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 
املغرب

 LGOURARI D’INGENIERIE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 

شارع الزرقطوني رقم 92 - 22622 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.295235
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()ادريس الكراري)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (122
122)حصة لفائدة))السيد))ة()جمال)

أكربال بتاريخ)18)أبريل)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828244.

87I

STE TRAFISCO

MAHATA SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

ال ديدة 273 ، 24222، ال ديدة 
املغرب

MAHATA SERVICES شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء - املغرب - 22222 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAHATA SERVICES
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ونقاط) الخدمة  محطات  وتشغيل 

توزيع الوقود وزيوت التشحيم.
للغسيل) مساعدة  أعمال  (-
والتشحيم وأعمال الصيانة البسيطة)

للمركبات.
الضيافة) بيوت  تشغيل 

والرياضات والفنادق..
 12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الحرية الطابق)3)شقة)5)الدار)
الدار) (22222 (- املغرب) (- البيضاء)

البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بانا) الدين  نور  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بانا  الدين  نور  السيد 
اسفي) بوكدرة  بوكدرة جماعة  مركز 

22162))اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بانا  الدين  نور  السيد 
اسفي) بوكدرة  بوكدرة جماعة  مركز 

22162))اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829328.
88I

UPSILON CONSULTING

 INTUITIVE PERFORMANCE
AGENCY

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
 INTUITIVE PERFORMANCE
AGENCY شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 46، 
شارع الزرقطوني، مكتب رقم 15 
و 16، الطابق 6 - 22132 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.489981

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (11 في) املؤرخ 
 INTUITIVE PERFORMANCE
مسؤولية) حات  شركة  (AGENCY
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
درهم) (12.222 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (،46 وعنوان مقرها اإلجتماعي)
(،16 و) (15 رقم) مكتب  الزرقطوني،)
البيضاء) الدار  (22132  -  6 الطابق)
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
لحبابي) ( الدين) صالح  السيد)ة()
الفضيلة)) تجزئة  (38 عنوانه)ا() و 
)ة() كمصفي) املغرب  تمارة  (12222

للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
46،)شارع) 2222)وفي) 11)ماي) بتاريخ)
(،16 و) (15 رقم) مكتب  الزرقطوني،)
البيضاء) الدار  (22132  -  6 الطابق)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828299.

89I

AMH CONSEIL SARL-AU

TS SERV
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD(IBN(TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 20000، CASABLANCA

MAROC
TS SERV شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11يناير الطابق االول رقم169 
الدارالبيضاء - 22322 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.463353

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ رأسمالها) ( (TS SERV املحدودة)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
11يناير الطابق) شارع) (75 اإلجتماعي)
(- الدارالبيضاء) رقم169) االول 
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (22322

ل):)عدم تحقيق االرباح املطلوبة.
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 75 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
11يناير الطابق االول رقم169  شارع)
الدارالبيضاء)-)22322))الدارالبيضاء)

املغرب.)
و عين:

الطاهر))) موالي  السيد)ة()
حي كرم زنقة) بوخريص و عنوانه)ا()
2)رقم)59ع س الدارالبيضاء)22322  
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:)
االول) الطابق  11يناير  شارع) (75

رقم169)الدارالبيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829762.

92I

office(59

SAID PROFIL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

office 59
 59bd(zerktouni 8em(etg(N° 24 ،

20360، casablanca(maroc
SAID PROFIL شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جنان السبيت رقم 55 سيدي 

ح اج واد حصار تيط مليل مديونة 
- 29672 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROFIL

في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، وملحقاته) األلومنيوم  قطاعات 

وأعمال تركيب األلومنيوم)،.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جنان السبيت رقم)55)سيدي ح اج)

(- مديونة) مليل  تيط  حصار  واد 

29672)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: سعيد) بحسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  بحسين  السيد 

 47 9)مكرر رقم) درب السالمة بلوك)

ق ج))22432)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سعيد  بحسين  السيد 

 47 9)مكرر رقم) درب السالمة بلوك)

ق ج))22432)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

91I

comptafine

RICHMEDIA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

comptafine

64 شارع الرميطاج الدار البيضاء 

64 شارع الرميطاج الدار البيضاء، 

maroc 22232، الدار البيضاء

RICHMEDIA شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 شارع 
الرميطاج الدار البيضاء 64 شارع 
الرميطاج الدار البيضاء 22232 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.426635

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اناصر) ( حسن) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (652
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (65.222
AGENCE 121 AGENCE 121)بتاريخ)

32)ماي)2222.
اناصر) ( حسن) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (325
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (32.522
صالح الدين)))ميموني بتاريخ)32)ماي)

.2222
اناصر) ( ( تفويت السيد))ة()حسن)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (145
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (14.522

غيتة))حارثي بتاريخ)32)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829487.

92I

DX PRINT

Dx print
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DX PRINT
 Lotissement(Alnahda(lot(n° 125

، 90000، Tanget(Maroc
Dx print شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهضة رقم 125  - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Dx (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.print

مطبعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطباعة) واالت  مواد  بيع  رقمية,)

بال ملة والتقسيط.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طنجة) (92222  -   125 النهضة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد ابراهيم املنصوري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد الطيبي اسماعيل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املنصوري) ابراهيم  السيد 
28)رقم) 3)الزنقة) عنوانه)ا()السعادة)

22  92222)طنجة املغرب.

السيد اسماعيل الطيبي عنوانه)ا()
تجزئة عشوبة)23)الزتقة)29)رقم)22 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املنصوري) ابراهيم  السيد 
28)رقم) 3)الزنقة) عنوانه)ا()السعادة)

22  92222)طنجة املغرب

السيد اسماعيل الطيبي عنوانه)ا()
تجرئة عشوبة)23)الزنقة)29)رقم)22 

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6624.

93I
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Valoris Partners

ROTHO BLAAS MOROCCO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

Rotho Blaas Morocco  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم 18  

- 22362 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Rotho(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. Blaas Morocco

*التجارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

إنتاج أنظمة) بالتقسيط(،) )بال ملة،)

املعدنية) واملنتجات  الحديد  تثبيت 

واملواد الكيميائية لبناء) ومواد البناء)

،)وكذلك إعادة بيع اآلالت) األخشاب)

الكهربائية واإللكترونية،

*توفير الخدمات)،)وال سيما تركيب)

وأنظمة) الحياة،) خطوط  وتجميع 

ومعدات) السقوط،) من  الحماية 

إلى) باإلضافة  (، الشخصية) الحماية 

خدمات أخرى حات صلة،

*اإلستيراد و التصدير،

العمليات) جميع  عام  *وبشكل 

أو) قانونية  كانت  نوع سواء) 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 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره.

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزرقطوني الطابق السادس رقم)18  

- 22362)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 542.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  ROTHO BLAAS SRL الشركة)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 5.400

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  ROTHO BLAAS SRL الشركة)

 BZ( VIA DELL’ ADIGE( عنوانه)ا()

 2/1(CAP((39040(Cortaccia(Sulla

Strada Del Vino)))إطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ختير  ياسين  السيد 

السفلي) الطابق  األرجوان  زنقة  (54

الدار) (22452 ( الراحة) حي  مرجانة 

البيضاء)املغرب

  Reinhard Brunner السيد)

إطاليا)) ( (39214 إطاليا) ( عنوانه)ا()

إطاليا

السيد مهند اسامة حسن الزغير)

اإلمارات) (99247 اإلمارات) عنوانه)ا()

اإلمارات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829343.

94I

STE TRAFISCO

TIT SERV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

ال ديدة 273 ، 24222، ال ديدة 
املغرب

TIT SERV شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا الطابق رقم 9 الشقة رقم 
91 اقامة الربيع انفا  - 22222 

الداربيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.438997

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الكريم))) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (1.222 راشد)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
يونيو) (14 رمين بتاريخ) ( ( عبد هللا) )ة()

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828769.
95I

STE TRAFISCO

TIT SERV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

ال ديدة 273 ، 24222، ال ديدة 
املغرب

TIT SERV  شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا الطابق رقم 9 الشقة رقم 91 
اقامة الربيع انفا 96 شارع انفا 

الطابق رقم 9 الشقة رقم 91 اقامة 

الربيع انفا 22222 الداربيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.438997
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيين) (2222 يونيو) (14 املؤرخ في)
رمين) مسير جديد للشركة السيد)ة()

عبدهللا))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828769.

96I

AB CONSULTING

PENSAR UN PULPO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot(N°170 Bureau(N°7  Sidi

 Ghanem(Marrakech(lot(N°170
 Bureau(N°7  Sidi(Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

PENSAR UN PULPO شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

172 الطابق االول املكتب رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
125427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (26
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13384

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PENSAR UN PULPO

بصفة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب) في  مباشرة  غير  او  مباشرة 

وخارجه):

-)استشارات في التسيير والتواصل)

والتسويق

معارض) وتنظيم  فعاليات  (-

لالعمال الفنية

-)استشارات التمتيل العام

-)ادارة امل تمع ووسائل التواصل)

االجتماعي

تنمية) و  العمل  استراتيجية  (-

املقاوالت..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم)172)الطابق االول املكتب رقم)7 

الحي الصناعي سيدي غانم)-)42222 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة))سوزانا كارسيا بينو الزي):))

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بينو) كارسيا  سوزانا  ( السيدة)

ص) لودرا  صا  س/) عنوانه)ا() الزي 

جيرون) (17488 ( جيرونا) كادكويس 

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بينو) كارسيا  سوزانا  ( السيدة)

ص) لودرا  صا  س/) عنوانه)ا() الزي 

جيرون) (17488 ( جيرونا) كادكويس 

اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)135729.

97I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

LAMER SAKAN - SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
LAMER(SAKAN - SARL  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12  شــارع 
الحــريـــة  الطــابــق 3  شقـــة رقــم 6 -- 

22122  الدار البيضاء  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.291.423

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الــرازي) ( كبيــر) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
يونيو) (14 بتاريخ) ( شمـســـي) ( ( الحســن)

.2222
عبــد اللطيـــف)) )ة() تفويت السيد)
حصة اجتماعية من) (522 ( لـمـفـنـــن)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
 14 بتاريخ) ( شمـســـي) ( ( الحســن) )ة()

يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829.178.
98I

UPSILON CONSULTING

CLARENCE INDUSTRIES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
CLARENCE INDUSTRIES شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  49 زنقة 

أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 

3، معاريف  - 22222  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLARENCE INDUSTRIES

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أي مادة من الزراعة إلى منتج غذائي)

جميع) وتوزيع  وحفظ  تصنيع  (،

املنتجات الغذائية الزراعية)؛)تكييف)

غيره.) أو  زراعي  منتج  أي  وتغليف 

استيراد وتصدير وتجارة أي منتج أو)

دراسة) عام؛) بشكل  سلعة  أو  مادة 

املوارد) واستغالل  وتطوير  وإنشاء)

الزراعية..
49)زنقة) ( عنوان املقر االجتماعي):)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)

3،)معاريف))-)22222))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ALHORA  ALQABIDA الشركة)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 AL HORA ALQABIDA الشركة)
بركات،) أحمد  زنقة  (49 ( عنوانه)ا()
معاريف)) (،3 رقم) السفلي،) الطابق 

22222))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل حدور عنوانه)ا()
12)زنقة عين حرودة طابق)6)شقة)6 
راسين))22122)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.

99I

Ste ORIENTAL AUDIT

 PRIVILEGE EDUCATION
PRIVE

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC
 PRIVILEGE EDUCATION PRIVE

شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد ابن عبد هللا رقم 36 - 62222 
وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
39513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (28
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRIVILEGE EDUCATION PRIVE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدريب اللغة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد ابن عبد هللا رقم)36 - 62222 

وجدة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
اشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) ابراهيمي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ابراهيمي سفيان) السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيمي محمد عنوانه)ا()
شارع يعقوب املنصور زنقة برزيلية)

رقم)1 62222)وجدة املغرب.
السيد ابراهيمي سفيان عنوانه)ا()
وجدة) (62222  15 رقم) انجاد  زنقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيمي محمد عنوانه)ا()
شارع يعقوب املنصور زنقة برزيلية)

رقم)1 62222)وجدة املغرب
السيد ابراهيمي سفيان عنوانه)ا()
وجدة) (62222  15 رقم) انجاد  زنقة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (14 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)1798.
122I

كينيدروك

كينيدروك
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كينيدروك
حي الشمس ، 43323، سيدي بو 

عثمان الرحامنة املغرب
كينيدروك شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الشمس - 43323 سيدي بو عثمان 
الرحامنة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كينيدروك.
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال بناء)و اشغال مختلفة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي بو عثمان) (43323 (- الشمس)

الرحامنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1222 (: احمد) الشامخ  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() احمد  الشامخ  السيد 
حي عويشة))43323)سيدي بو عثمان)

الرحامنة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() احمد  الشامخ  السيد 
حي عويشة))43323)سيدي بو عثمان)

الرحامنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)224.
121I

Société Harmoussi Group Sarl

 SOCIÉTÉ HARMOUSSI
GROUP SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Société Harmoussi Group Sarl
22 شارع عالل الفا�صي ، 32222، 

الحسيمة املغرب
 Société Harmoussi Group Sarl

شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بينتي 

جماعة اربعاء توريرت - 32224 
الحسيمة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société Harmoussi Group Sarl
غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتوريد
-)نقل البضائع لحساب الغير
-)البناء)و االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار بينتي)
 32224 (- توريرت) اربعاء) جماعة 

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: الهرمو�صي) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
((: الهرمو�صي) الفتاح  عبد  السيد 
222)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
السيدة ابتسام الهرمو�صي):))222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فؤاد الهرمو�صي عنوانه)ا()
املنزه) حي  الفا�صي  عالل  زنقة  (21

32222)الحسيمة املغرب.
الهرمو�صي) الفتاح  عبد  السيد 
حي) تزوراخت  زنقة  (29 عنوانه)ا()
الحسيمة) (32222 عابد) سيدي 

املغرب.
الهرمو�صي) ابتسام  السيدة 
عنوانه)ا()25)زنقة تزوراخت)32222 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فؤاد الهرمو�صي عنوانه)ا()

املنزه) حي  الفا�صي  عالل  زنقة  (21

32222)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)172.

122I

CAM

REDA MOUR TRANSPORT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CAM

 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

 REDA MOUR TRANSPORT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرضا 

الرقم 177 - 22822 املحمدية 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5441

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2221 دجنبر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عمور) ( محمد) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.122

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (3.122

دجنبر) (15 بتاريخ) الطاير  ( محمد)

.2221

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)31)يناير)

2222)تحت رقم)221.

123I
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tracom cg

A.M.K.M IMPORT-EXPORT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC
 A.M.K.M IMPORT-EXPORT
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
42 تجزئة الوفاق القطعة رقم 142 
طريق عين السمن - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73111
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A.M.K.M IMPORT-EXPORT
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
و التصدير-نجارة االملنيوم و الزجاج.

عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
 142 تجزئة الوفاق القطعة رقم) (42
فاس) (32222 (- السمن) عين  طريق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مريمر عدنان)):))752)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة مريمر كوثر):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( عدنان) مريمر  السيد 
الوفاء) تجزئة  (1 طابق) الوفاء) شارع 

طريق صفرو)32222)فاس املغرب.

عنوانه)ا() كوثر  مريمر  السيدة 

الوفاء) تجزئة  (1 طابق) الوفاء) شارع 

طريق صفرو)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( عدنان) مريمر  السيد 

الوفاء) تجزئة  (1 طابق) الوفاء) شارع 

طريق صفرو)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2823/2022.

124I

ائتمانية بيان حنان

BR KECH
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 42222، 

مراكش مراكش

BR KECH »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 138 

عرصة الغزايل باب دكالة - 42222 

مراكش املغرب.

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

.122869

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)مارس)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة شعار)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

عرصة) (138 املقر من سوق) تحويل 

ال لد) الى سوق  دكالة  باب  الغزايل 

الكماخين رققم)35)مراكش

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة شعار)»LE MART«)الى تسمية)

.»BR KECH«(الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137365.

125I

SOFI RIMA

MANARH COACHING
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFI RIMA
صندوق البريد 2436 املدينة 

ال ديدة فاس ، 32222، فاس 
املغرب

MANARH COACHING شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32، شارع 

عبد العالي بنشقرون، - 32222 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.32263

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2221 31)دجنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
  MANARH COACHING املحدودة)
مبلغ رأسمالها)52.222)درهم وعنوان)
عبد) شارع  (،32 اإلجتماعي) مقرها 
فاس) (32222 (- بنشقرون،) العالي 
املغرب نتيجة ل):)حل الشركة سابق)

ألوانه).
و حدد مقر التصفية ب)32،)شارع)
عبد العالي بنشقرون،)-)32222)فاس)

املغرب.)
و عين:

و) الودغيري  ( ابراهيم) ( السيد)ة()
الزغاري) زنقة محمد  (،44 عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (32222

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:)
بنشقرون،) العالي  عبد  شارع  (،32

فاس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2018/2022.
126I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL IMTIYAZ
EXPANSION

إعالن متعدد القرارات

 FCP CAPITAL IMTIYAZ»
»EXPANSION

صندوق مشترك للتوظيف 
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 
شارع موالي يوسف   
تعديــل نظــام التدبيـر 

إدارة) مجلس  بموجب  (-I
 BMCE CAPITAL« تدبير) مؤسسـة 
مارس) (17 في) املنعقد  (،»GESTION

2221،)تقرر:
الشركة) تسمية  تغيير  (•
 FCP CAPITAL« لتصبح)

DEVIDENDES PLUS«)؛
تغيير قيمة التصفية؛ (•
تغيير هدف التدبير؛ (•

تغيير تخصيص النتائج؛ (•
تعديل نظام التدبير.) (•

من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل)
 2222 مايو) (25 بتاريخ) (»AMMC»

 .GP22271(تحت رقم
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 29 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829525.
عن املستخلص والبيانات

127I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فيكورام
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE



13387 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES
MAROC

فيكورام شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
الحسن التاني رقم 7 الطابق 3 
املدينة ال ديدة فاس - 32222 

فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.36923

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)22)شتنبر)2216)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 7 رقم) التاني  الحسن  شارع  (14»
(- فاس) ال ديدة  املدينة  (3 الطابق)
32222)فاس املغرب«)إلى)»13)تجزئة)
االول) الطابق  االدريسية  مطاحن 
 32222 5)اطلس فاس))-) مكتب رقم)

فاس))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2216)تحت رقم)2746/16.
128I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

LAMER SAKAN - SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
LAMER(SAKAN - SARL  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12  شــارع 
الحــريـــة  الطــابــق 3  شقـــة رقــم 6 --  

22122  الدار البيضاء  املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.291.423

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (14 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

شـمـســـي))الحســـن))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829.178.

129I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

BUILDING ARMAGÉNIE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

26122، برشيد املغرب
Building armagénie شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الحرية طابق  3 شقة رقم - 6 - 

22122 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548455
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Building armagénie
تجارة) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)
واستيراد وتصدير جميع مواد البناء.

والهندسة) التعزيز  أعمال  (2-
املدنية والبناء)وجميع املهن.

املباشر) وغير  املباشر  التعاقد  (3-
ل ميع األعمال

-4)تقديم خدمات متنوعة..
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  6 (- رقم) شقة  (3 ( طابق) الحرية 

22122)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: االبراهيمي) زيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: دردوري) طارق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() االبراهيمي  زيد  السيد 

الراحة) حي  الفا�صي  عالل  شارع  (31

26122)برشيد املغرب.

عنوانه)ا() دردوري  طارق  السيد 

  12 حي ميمونة زنقة الفردوس الرقم)

26222)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() االبراهيمي  زيد  السيد 

الراحة) حي  الفا�صي  عالل  شارع  (31

26122)برشيد املغرب

عنوانه)ا() دردوري  طارق  السيد 

  12 حي ميمونة زنقة الفردوس الرقم)

26222)سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22499.

112I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSEIL

الدار البيضاء ، 21222، الدار 

البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

التوت عين السبع - 21222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

229367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2229 أكتوبر) (26

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUPE SCOLAIRE (:

.ALEXANDRE PRIVE

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الثانوي.

13)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الدار) (21222 (- السبع) عين  التوت 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 222.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

التاغين) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.422 ( (:

للحصة).

 622 ( (: الدريوش) ناهد  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

التاغين) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا()الدار البيضاء)22252)الدار)

البيضاء)املغرب.

السيدة ناهد الدريوش عنوانه)ا()

22252)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التاغين) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا()الدار البيضاء)22252)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2229)تحت رقم)-.

111I
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موثق

 RAZANE & BROTHERS
ESTATES

شركة حات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

موثق
إقامة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول، ، 22322، 

الدارالبيضاء املغرب
  RAZANE & BROTHERS(ESTATES

شركة حات املسؤولية املحدودة
 3RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 GEORGE(SAND(ETG 1 N 2 VAL
  FLEURI  - 20370 CASABLANCA

. MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.546297

العام) ال مع  بمقت�صى 
يونيو) (12 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222
درهم«) (11.222.222« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (1.222.222« من) أي 
((: طريق) عن  درهم«) (12.222.222»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829737.
112I

موثق

 RAZANE & BROTHERS
ESTATES

شركة حات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

موثق
إقامة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول، ، 22322، 

الدارالبيضاء املغرب
  RAZANE & BROTHERS(ESTATES

»شركة حات املسؤولية املحدودة«
 3RUE :وعنوان مقرها االجتماعي

 GEORGE(SAND(ETG 1 N 2 VAL
 FLEURI - 20370 CASABLANCA

.MAROC

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.546297

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)يونيو)2222

األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

من القانون) (7 و) (6 تعديل الفصلين)

االسا�صي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829737.

113I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE BIDRAS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

STE BIDRAS شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، الزنقة 31، الرقم 435، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.17451

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (14 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«922.222)درهم«)أي من)»122.222 

عن) درهم«) (1.222.222« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1131.

114I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

OSI MAROC شركة
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة OSI MAROC شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 126 شارع 

بير أنزران حي السعادة برشيد - 
26122 برشيد املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
16787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OSI MAROC
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنهي).
 126 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع بير أنزران حي السعادة برشيد)

- 26122)برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

50.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الشريف) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مريم الشريف عنوانه)ا()
مر�صى) (2272 كورنيش) املتنبي  شارع 

تونس)2278)تونس تونس.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم الشريف عنوانه)ا()
مر�صى) (2272 كورنيش) املتنبي  شارع 

تونس)2278)تونس تونس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)657.

115I

COMPTABLE AGREE

L.M.C DISTRIBUTION
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع اللة ياقوت و زنقة 

ألعرعار الطابق 4 ألرقم 11 ، مرس 
السلطان الدار ألبيضاء ، 22226، 

ألبيضاء أملغرب
L.M.C DISTRIBUTION  شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان الدار البيضاء - 
22226 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.458159
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 ماي) (12 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
   L.M.C DISTRIBUTION املحدودة)
مبلغ رأسمالها)12.222)درهم وعنوان)
مرس) محج  (26 اإلجتماعي) مقرها 
 22226 (- البيضاء) الدار  السلطان 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

ظروف إقتصادية غير مالئمة.
و حدد مقر التصفية ب حي اللة)
(- بنسليمان) (177 مريم بلوك ب رقم)

1322)بنسليمان املغرب.)
و عين:

و) ( لباهي) ( محمد) ( السيد)ة()
عنوانه)ا()حي اللة مريم بلوك ب رقم)
بنسليمان) (1322 بنسليمان) (177

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828626.
116I

مكتب املحاسبة

SK55TECH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع ال يش امللكي 
سيدي بنور، 24352، سيدي بنور 

املغرب
SK55TECH شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 زنقة 
بئر علي سيدي بنور 24352 سيدي 

بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.2923

الشريك) قرار  بمقت�صى 
الوحيداملؤرخ في)16)ماي)2222)تقرر)
حات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  SK55TECH الوحيد) الشريك  حات 
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي)39)زنقة بئر)
علي سيدي بنور)24352)سيدي بنور)

املغرب نتيجة ل):)تلقائي.
زنقة) (39 و حدد مقر التصفية ب)
سيدي) (24352 بئر علي سيدي بنور)

بنور املغرب.)
و عين:

و) حرموش  ( ( هشام) السيد)ة()
تجزئة وسط ال ديدة) (51 عنوانه)ا()
العمارة)6)الشقة)12 24222)ال ديدة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)127.
117I

EXPERT HOUSE SARL

TANGER TOP TEAMWEAR
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERT HOUSE SARL
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC(N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 TANGER TOP TEAMWEAR
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 
ابن العاص رقم 29 الطابق الثالث 

رقم 26 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128649
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGER TOP TEAMWEAR
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بشكل عام)،)الشراء)،)البيع)،)التوزيع)
التمثيل) (، التصدير) (، االستيراد) (،
املنتجات) ل ميع  أشكاله  بجميع 
واملالبس) واللوازم  واملواد  ( والسلع)

الرياضية..
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عمر)
الطابق الثالث) (29 ابن العاص رقم)

رقم)26 - 92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد عبدالليف العافية)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد شعيب الرمضاني)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العافية) عبدالليف  السيد 
واد) زنقة  النصر  تجزئة  عنوانه)ا()
طنجة) (92222  15 رقم) الصفاقص 

املغرب.
الرمضاني) شعيب  السيد 
انصار) بني  كاليطا  حي  عنوانه)ا()

62252)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العافية) عبدالليف  السيد 
واد) زنقة  النصر  تجزئة  عنوانه)ا()
طنجة) (92222  15 رقم) الصفاقص 

املغرب
الرمضاني) شعيب  السيد 
انصار) بني  كاليطا  حي  عنوانه)ا()

62252)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255289.
118I

MOHABA S.A.R.L

MOHAMED ABAHMAOUI
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

MOHABA S.A.R.L
شارع اللة الياقوت برج الياقوت 

عمارة C طابق 5 رقم 21 ، 22222، 
البيضاء املغرب

 MOHAMED ABAHMAOUI
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع اللة 
الياقوت برج الياقوت عمارة C طابق 
5 رقم 21  - 22222 البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

265131
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2219 25)غشت) املؤرخ في)
 MOHAMED« من) الشركة  تسمية 

.(»MOHABA«(إلى(»ABAHMAOUI

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2219)تحت رقم)714733.

119I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE BOUZEMIAN AGRI

SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب

 STE BOUZEMIAN AGRI SARL

AU شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز والد 

عياد تيسة تاونات - 34222 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

386

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUZEMIAN AGRI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)))فالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)مركز والد)

تاونات) (34222 (- عياد تيسة تاونات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد يا�صي):))1.222)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد يا�صي عنوانه)ا()بلوك)
الذ اج) اعوينات  حي  41زقم163)

فاس)32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد يا�صي عنوانه)ا()بلوك)
الذ اج) اعوينات  حي  41زقم163)

فاس)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (27 بتاريخ) ( بتاونات) االبتدائية 

2222)تحت رقم)2127.
122I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

STARLETS LE MATOU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
STARLETS LE MATOU  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع محمد الخامس و زنقة سبو 

اقامة GENEROS - 40000 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
   JEROME )ة() السيد) تفويت 
حصة) (BRUNO SERIN 1.222
حصة) (1.222 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة))السيد))ة()عادل أبجاو بتاريخ)

13)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137164.
121I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

STARLETS LE MATOU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
STARLETS LE MATOU   شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع محمد الخامس و زنقة سبو 

اقامة GENEROS - 40000 مراكش 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (13 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()الورق)

سهام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137164.
122I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 MARRAKECH PENSÉE &
ART

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 42222، مراكش املغرب
  MARRAKECH(PENSÉE & ART

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي رقم 22 جيليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MARRAKECH(PENSÉE(&(ART
غرض الشركة بإيجاز):)مستشار

املستشار) (، الثقافية) الوساطة 
الثقافي)،)دليل املتحدث)،)االستشارات)

الثقافية.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 42222 (- جيليز) (22 رقم) البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: ( السيدة أمال مالخ)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( مالخ) أمال  السيدة 
23)الحي الشتوي) 2)رقم) اقامة امنية)

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( مالخ) أمال  السيدة 
23)الحي الشتوي) 2)رقم) اقامة امنية)

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137235.
123I

GESTION ALJANOUB

 LUCILE DE
L›ENSEIGNEMENT PRIVE

إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
 LUCILE DE L›ENSEIGNEMENT

PRIVE »شركة حات املسؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

التنمية شارع مبيريك بوليحا اندي 
بوجدور - 71222 بوجدور املغرب.

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

.41243
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (522 تفويت)
طرف السيد االنصاري محمد لصالح)
السيد محمد بلمكي-2)تحويل الشكل)
حات) شركة  من  للشركة  القانوني 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد الى)
 3- املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
السيد االنصاري محمد مسير) ابقاء)

للشركة))ملدة غير محدودة))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص) (:14/1/6-7 بند رقم)
522)حصة) 7-6)/تفويت) ( على مايلي:)
اجتماعية من طرف السيد االنصاري)
بلمكي) محمد  السيد  لصالح  محمد 
لشركة) القانوني  الشكل  تحويل  (1-
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
حات) شركة  الى  وحيد  بشريك 
املسؤولية املحدودة)-14)ابقاء)السيد)
ملدة) ( االنصاري محمد مسير لشركة)

غير محدودة))مع االمضاء).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)2023/2022.
124I

CAUDEC CONSEIL

أج ماشروم غرووير
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

أج ماشروم غرووير شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الطابق 4 مكتب 12  - 

22122 البيضاء  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547439
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أج) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ماشروم غرووير.
إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بذور الفطر والفطر ومنتجات الفطر)

املبتكرة
-)تصنيع وتسويق وتوزيع معدات)

زراعة الفطر.
زنقة) (2 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   12 مكتب) (4 الطابق) الصنوبر 

22122)البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جلنار سفيان)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: نادية) ( لغواسلي) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( سفيان) جلنار  السيد 
األول) ادريس  موالي  شارع  (151

22222)البيضاء))املغرب.

السيدة لغواسلي))نادية عنوانه)ا())

 16 الطبقة) ف  عمارة  جليز  أبواب 

42222)مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( سفيان) جلنار  السيد 
األول) ادريس  موالي  شارع  (151

22222)البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829271.

125I

fidusalim

MANZIL IMMOBILIER
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca maroc

MANZIL IMMOBILIER شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة فرج 

مكتب 24 الطابق 2 سيدي معروف 

- 22422 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.414299

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2221 شتنبر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()نادية))االبراهيمي)

522)حصة اجتماعية من أصل)522 

حصة لفائدة))السيد))ة())عبد العزيز)

ال باري))بتاريخ)14)شتنبر)2221.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2221)تحت رقم)795112.
126I

PRESTIGE TRAVAUX ALUM

برستيج لالعمال االليم
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTIGE TRAVAUX ALUM
 RUE(LIBERTE(ETAGE 3 APP 12

 5 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

برستيج لالعمال االليم شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 

شارع الحرية، الطابق 3 رقم 5  
الدارالبيضاء 22222  الدارالبيضاء  

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548323

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)برستيج)

لالعمال االليم.
اشغال) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيانة و تزين البنايات).
 12 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  5 رقم) (3 الطابق) الحرية،) شارع 
الدارالبيضاء)) ( (22222 الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 (: الذ ري) ( عادل) السيد 
بقيمة)12.222)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الذ ري عنوانه)ا() ( السيد عادل)
حي موالي رشيد م)4)الزنقة)7)رقم)6 

22722)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الذ ري عنوانه)ا() ( السيد عادل)
حي موالي رشيد م)4)الزنقة)7)رقم)6 

22722)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22333 .

127I

FIDUSCAL

كورداس
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
كورداس  »شركة حات املسؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 122 شارع 
عبداملومن الداربيضاء  - 22242 

الداربيضاء  املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.219623

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
1)زيادة رأس املال:)الذي) قرار رقم)
الباز) السيد  قرر  مايلي:) على  ينص 
ومسير)) الوحيد  الشريك  املصطفى 
الشركة))زيادة رأس مال الشركة بمبلغ)
 3226 بإصدار) درهم  (302.600,00
درهم)) (122 بقيمة) ( جديدة) ( حصة)
لكل حصة والتي سيتم ترقيمها من)
ليصبح مبلغ رأس) (4.226 إلى) (1.221
املال الشركة بعد حلك)422.622.22 

درهم.)
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تخفيض رأس املال::) (2 قرار رقم) (

قررمسير)) مايلي:) على  ينص  الذي 

املصطفى) الباز  السيد  ( الشركة)

الشركة) مال  رأس  تخفيض 

وحلك) درهم  (302.600,00 بمبلغ)

الذي يبلغ قيمته) ( بامتصاص الع ز)

302،507,63)درهم).

املال) رأس  تقسيم  (3 رقم) قرار 

على) ينص  الذي  للشركة::) ال ديد 

 1.222: السيد الباز املصطفى) مايلي:)

حصة بقيمة)122)درهم الحصة))أي)

100.000,00)درهم

قرار رقم)4)تجديد تفويض اإلدارة)

قررال مع)) الذي ينص على مايلي:) (::

االستثنائي للشركة تعيين السيد الباز)

املصطفى كمسير وحيد للشركة ملدة)))

غير محدودة.

صالحيات اإلدارة::) ( ( (5 قرار رقم)

تتمتع اإلدارة) الذي ينص على مايلي:)

بأوسع صالحيات اإلدارة والتصرف)،)

دون قيود أو تحفظ)،)للتصرف باسم)

يتعلق) فيما  عنها  وبالنيابة  الشركة 

جميع) في  (، الثالية) األطراف  بجميع 

الصالحيات) مراعاة  مع  (، الظروف)

قانون.ال مع)) بموجب  املمنوحة 

العام.))وبالتالي)،)ستلتزم الشركة بأي)

العمليات) وكذلك  بها  يتعلق  عمل 

للسيد الباز) ( املالية من خالل توقيع)

كمسيرالوحيد) بصفته  املصطفى 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

مايلي:)االدارة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829794.

128I

FIDUSCAL

WEB PRO ACCESS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
WEB PRO ACCESS شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : بوركون 
زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش شقة 
1 الطابق األول عمارة 2 بوركون 

زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش شقة 
1 الطابق األول عمارة 2 22253 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.346565

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (31 في) املؤرخ 
حات) شركة  (WEB PRO ACCESS
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
بوركون زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش)
شقة)1)الطابق األول عمارة)2)بوركون)
زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش شقة)1 
الدار) (22253 2 الطابق األول عمارة)
تقرير) ( نتيجة ل1/) املغرب  البيضاء)

املصف:
املصفي) لتقرير  االستماع  بعد 
حول عمليات التصفية،)وافق ال مع)
العام على الحساب النهائي الدي أبرز)

وجود حساب سلبي)6274.52
2/))تقسيم رصيد التصفية:

وجود) عن  أفرز  التقرير  أن  بما 
حساب سلبي فإن ال مع قد قرر عدم)
للحصص) سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.
تشطيب) و  التصفية  إنهاء) ( (/3

الشركة من الس ل التجاري:
الكلي) اإلنهاء) العام  ال مع  قرر 
طرف) إخالء) أعطى  و  للتصفية 

اسم) تشطيب  قرر  كما  للمصفي 
الشركة من الس ل التجاري.

و عين:
السيد)ة()قاسم))رضا و عنوانه)ا()
 228  1 س) ب  األطلس  حدائق 
 42252 الحوز) تدرارة  اغواطيم 
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
بوركون) وفي  (2222 ماي) (31 بتاريخ)
زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش شقة)1 
الطابق األول عمارة)2 - 22253)الدار)

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829937.
129I

sofoget

DASEC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
DASEC شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط 
زنقة ملوية أكدال عمارة 9 شقة 8 
طابق 3 - -------- الرباط   مغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.149139

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)14)أبريل)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة) أكدال  ملوية  زنقة  »الرباط 
الرباط))) (-------- (- (3 طابق) (8 شقة) (9
امام) شارع  القنيطرة  (« إلى) مغرب«)
 -  4 علي و زنقة سعد زغلول مكتب)

14222))القنيطرة)))مغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125247.
132I

FIDUSCAL

TROPIMEX تروبيمكس
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
تروبيمكس TROPIMEX شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
املسعودية زنقة أسني رقم 53 حي 
السالم -الدارالبيضاء - 22223 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.72123

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (11 في) املؤرخ 
شركة) (TROPIMEX تروبيمكس)
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  حات 
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
املسعودية) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
السالم) حي  (53 رقم) أسني  زنقة 
-الدارالبيضاء)-)22223)الدارالبيضاء)

املغرب نتيجة ل1/))تقرير املصف:
املصفي) لتقرير  االستماع  بعد 
حول عمليات التصفية،)وافق ال مع)
العام على الحساب النهائي الدي أبرز)

وجود حساب إيجابي)54822.22
2/))تقسيم رصيد التصفية:

قرر ال مع عدم تخصيص نسبة)
سداد للحصص االجتماعية.

تشطيب) و  التصفية  إنهاء) ( (/3
الشركة من الس ل التجاري:

الكلي) اإلنهاء) العام  ال مع  قرر 
طرف) إخالء) أعطى  و  للتصفية 
اسم) تشطيب  قرر  كما  للمصفي 

الشركة من الس ل التجاري.
و عين:

و) شطري  ( أسماء) السيد)ة()
زنقة أسني املسعودية) (53 عنوانه)ا()
 22223 الدارالبيضاء) السالم  حي 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
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و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
تجزئة) وفي  (2222 ماي) (11 بتاريخ)
حي) (53 رقم) أسني  املسعودية شارع 
 22223 (- -الدارالبيضاء) السالم)

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829795.
131I

COG

ناد لإلنتاج
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ناد لإلنتاج شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 3 
حي أ رقم 254 الشقة رقم 3 مراكش 

- 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (18
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ناد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لإلنتاج.
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحقائب اليدوية للنسيج.
عنوان املقر االجتماعي):)املسيرة)3 
حي أ رقم)254)الشقة رقم)3)مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( نهايت) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( نهايت) نادية  السيدة 
بلوك)5)رقم)25)الهدى أكادير)82222 

أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( نهايت) نادية  السيدة 
بلوك)5)رقم)25)الهدى أكادير)82222 

أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)139298.

132I

BUMACOF SARL

 STE NORD AFRICAIN
 D›INDUSTRIE ET

MATERIAUX
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

BUMACOF SARL

355شارع محمد الخامس الطابق 
4رقم 57، 22322، الدار البيضاء 

اململكة املغربية

 STE NORD AFRICAIN

  D›INDUSTRIE ET MATERIAUX

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

الحزام الكبير ممر الحكماء رقم 8 

عين سباع - 22572  الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

413581

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

 STE NORD« من) الشركة  تسمية 

 AFRICAIN D’INDUSTRIE ET

.(»NAFRIM«(إلى(«(MATERIAUX

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827938.
133I

COMPTAFFAIRES

NS SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
NS SERVICES شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

كاوي - 13122 بوزنيقة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4235

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 ماي) (27 اإلستثنائي املؤرخ في)
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 
من) أي  درهم«) (322.222« قدره)
«1.222.222)درهم«)إلى)»1.322.222 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)322.
134I

LA GENERALE D’EXPERTISE

BEST ONLINE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LA GENERALE D›EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 90100، طنجة املغرب

BEST ONLINE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع جبل 
أطلس ، عمارة جبل أطلس ، الطابق 

األر�صي ، شقة رقم 3 - تطوان - 
93222 تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.23689
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)25)أبريل)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
جبل) عمارة  (، أطلس) جبل  »شارع 
أطلس)،)الطابق األر�صي)،)شقة رقم)3 
-)تطوان)-)93222)تطوان املغرب«)إلى)
»شارع محمد بركة إقامة غيتا)،)بلوك)
 93222 (- تطوان) (- (14 ،)شقة رقم) أ)

تطوان))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (26 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)1257.
135I

tob travaux divers

  EOLIEN PROFESSIONAL
SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

  EOLIEN PROFESSIONAL
SERVICES  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقبل زنقة 22 رقم 24 العيون  - 
72222 العيون  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13394

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  EOLIEN PROFESSIONAL

. SERVICES
الطاقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والصيانة) التشغيل  (, املتجددة)
للطاقة) الخدمات  انواع  جميع  (،
والتدريب على) التفتيش  (، ( الريحية)
املتجددة) الطاقة  في مجال  السالمة 

والصناعة).).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املستقبل زنقة)22)رقم)24)العيون))-)

72222)العيون))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد البشير السباعي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد البشير السباعي عنوانه)ا()
الفيالت) منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون))72222)العيون))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير السباعي عنوانه)ا()
الفيالت) منطقة  رشيد  موالي  حي 

العيون))72222)العيون))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)-.
136I

FINANCE CENTER

JURAMA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
JURAMA شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

الحمراء دوار مشماش جماعة والد 
حسون مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126647
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JURAMA
دار) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة
-)تأجير شقق مفروشة.

فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
والد) جماعة  مشماش  دوار  الحمراء)
مراكش) (42222 (- مراكش) حسون 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: الطويل) مينة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 322 ( (: الطويل) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
جان) دومونيك  ابريل  السيد 
ماكسينس):))322)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطويل  مينة  السيدة 
حسون) والد  جماعة  املشماش  دوار 

42222)مراكش املغرب.
جان) دومونيك  ابريل  السيد 
دوار املشماش) ماكسينس عنوانه)ا()
42222)مراكش) جماعة والد حسون)

املغرب.

السيد رضوان الطويل عنوانه)ا()
م) البيتات ح ي  (2 رقم) (6 مجموعة)

الرباط)12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الطويل عنوانه)ا()
م) البيتات ح ي  (2 رقم) (6 مجموعة)

الرباط)12222)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137212.

137I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MAROC FASHION TEXTILE
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 MAROC FASHION TEXTILE
»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية سيدي بوزكري رقم 71  - 

52272 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.56189

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 
شيماء) )ة() السيد) تفويت  مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (35 فكالني)
زهير) ( 35)حصة لفائدة السيد) أصل)

طغاط بتاريخ)14)يونيو)2222
على) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
عائشة) )ة() السيد) تفويت  مايلي:)
ليثون)35)حصة اجتماعية من أصل)
35)حصة لفائدة السيد زهير طغاط)

بتاريخ)14)يونيو)2222.
على) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 
مايلي:)تم تعيين مسير جديد للشركة)
وحيد) كمسير  زهير  طغاط  السيد 
للشركة تبعا لقبول استقالة املسير)

جمال فكالني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
يقدم املوقعون أسفله للشركة ما يلي)
:)...السيد زهير طغاط)،)دفع ما قيمته)

نقدا):)7222)درهم).....
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حدد رأسمال الشركة في عشرة ألف)
مائة) إلى  مقسما  درهم  () (12222(
 (122( مائة) بقيمة  حصة  ()122(
(: يلي) كما  تخصص  للحصة،) درهم 

السيد زهير طغاط)72))حصة
بند رقم)14:)الذي ينص على مايلي:)
...)يعين في مهمة مسير الشركة وتخول)
السيد) (: املعنية أعاله) السلطات  له 
بالتفويضات) ويتمتع  طغاط،) زهير 
للعمل باسم الشركة وتلزم) األشمل 

الشركة بتوقيعه الواحد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2496.

138I

A. SAAIDI CONSULTANTS

MEKNES LAND
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

MEKNES LAND شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
اللة ياقوت  وزنقة العرعار ، 9، 

إقامة كاليس، الطابق الرابع الشقة 
17  - 22222 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547583

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:



13395 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEKNES LAND

بكيفية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص،) لحسابها  سواء) مباشرة،)

في) األغيار  لحساب  أو  باملشاركة  أو 

املغرب أو في أي بلد آخر:

اإلنعاش) عمليات  جميع  (•

العقاري بهدف البيع أو الكراء؛

األرا�صي،) ل ميع  االقتناء) (•

جميع) وكذا  املبنية  غير  أو  املبنية 

امللكيات العقارية؛

وإكساب) االستغالل  (•

طريق) عن  املعنية  لألرا�صي  القيمة 

وإعداد) التجزئة  عمليات  خاصة 

الطرقات والتهيئة والتجهيز والتشييد)
والبناء)الستعمال كسكن أو التجاري)

واملنهي أو الصناعي أو غيره)؛

العقارية) األمالك  تحويل  (•

أو) بال زأة  املشتركة  بامللكية  وبيعها 

الوحدة؛

جميع) أكثر،) وعموما  (•

التي) العقارية  أو  املنقولة  العمليات 

يمكن أن ترتبط بكيفية مباشرة أو)

غير مباشرة بغرض الشركة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع اللة ياقوت))وزنقة العرعار)،)9،)

الطابق الرابع الشقة) إقامة كاليس،)

17  - 22222)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة حرية عقيق)):))56)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 7 ( (: ( الطاهيري) السيدة صوفيا 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة كنزة الطاهيري)):))7)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

8)حصة) ( (: السيد جـاد الطاهيري)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 7 ( (: السيدة نائل نبيل الطاهيري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

8)حصة) ( (: السيدة لينا الطاهيري)

بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (7 ( (: السيد آدم الطاهيري)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) ( عقيق) حرية  السيدة 

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب.

الطاهيري)) صوفيا  السيدة 

84،)زنقة)»ال ينات«) عنوانه)ا())رقم)

املنزه)52222)مكناس املغرب.

السيدة كنزة الطاهيري))عنوانه)ا())

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا()) الطاهيري  جـاد  السيد 

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب.

الطاهيري) نبيل  نائل  السيد 

84،)زنقة)»ال ينات«) عنوانه)ا())رقم)

املنزه)52222)مكناس املغرب.

السيدة لينا الطاهيري عنوانه)ا())

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا()) الطاهيري  آدم  السيد 

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد الطاهيري عنوانه)ا())

املنزه) »ال ينات«) زنقة) (،84 رقم)

52222)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)----.

139I

CCA CONSULTING

CLINIQUE AL MASSIRA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CCA CONSULTING
 353,9eme(ETG(ESPACE(IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

CLINIQUE AL MASSIRA شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 
أحمد املكري رسين - 22452 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.462661

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()الحسن))بن علي))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.669
3.669)حصة لفائدة))السيد))ة())عبد)
12)مارس) اللطيف أيت رحال بتاريخ)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829367.
142I

CAM

 MAKTOUM
COMMODITIES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 MAKTOUM COMMODITIES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 271 

الزنقة 17 الحسنية 1 - 28812 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKTOUM COMMODITIES

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر

استيراد)-)تصدير الحبوب.

 271 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 28812  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SAMB ABIBOU السيد)

NDIAYE(:((1.000)حصة بقيمة)122 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 SAMB ABIBOU NDIAYE(السيد

عنوانه)ا()السنغال)-)-)السنغال.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 SAMB ABIBOU NDIAYE(السيد

عنوانه)ا()السنغال)-)-)السنغال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)32)يونيو)

2222)تحت رقم)1284.

141I
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CAM

KAMEL TRANSIT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

KAMEL TRANSIT شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 271 

الزنقة 17 الحسنية 1 - 28812 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAMEL TRANSIT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

 271 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 28812  -  1 الحسنية) (17 الزنقة)

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ياسمين رجاء)كامل):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (522 ( (: السيد امين كامل)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كامل) رجاء) ياسمين  السيدة 

عنوانه)ا()فرنسا)-)-)فرنسا.

عنوانه)ا() كامل  امين  السيد 
ايطاليا)-)-)ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كامل  امين  السيد 
ايطاليا)-)-)ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)1263.
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LEADER FIN

TOTO INVEST
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

TOTO INVEST شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 7 
رقم 5 طابق 2 الشقة 4 السعادة 
سيدي البرنو�صي - 2222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547959
 28 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 مارس)
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب هو:
واستئجار) وتأجير  وحيازة  إنشاء)
أو) مشروبات  مؤسسة  أي  وتشغيل 
تقديم الطعام أو صالة اآليس كريم)

أو مطاعم البوفيه
إدارة الكافتيريا ومناطق الوجبات)

السريعة.

تذوق الطعام والطعام التقليدي)

املواد) وتوزيع  وبيع  شراء)

االستهالكية املتعلقة بغرض الشركة.

اإلعالنات في مواقع البيع.

أو) حصص  على  االستحواح 

أو) مؤسسة  أي  بها  ترتبط  حصص 

شركات حات غرض مماثل

جميع) فإن  (، أعم) وبشكل  (

والصناعية) التجارية  املعامالت 

والزراعية) والسياحية  واملالية 

مرتبطة) املنقولة  وغير  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

أو من املحتمل أن) (، املذكورة أعاله)

عن) (
ً
فضال (، تعزز تحقيقها وتنميتها)

(، أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)

في الشركة التي) (، في أي على اإلطالق)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو حات)

صلة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السعادة) (4 الشقة) (2 طابق) (5 رقم) (7

الدار) (2222 (- البرنو�صي) سيدي 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: بوعبيد) زوهرة  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

السيد عبد ال ليل طوطو):))922 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة زوهرة بوعبيد عنوانه)ا()

21)بيس ألي دي سبينس عين السبع)

2222)الدار البيضاء)املغرب.

طوطو) ال ليل  عبد  السيد 

ألي دي سبينس) بيس  (21 عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (2222 السبع) عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زوهرة بوعبيد عنوانه)ا()

21)بيس ألي دي سبينس عين السبع)

2222)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22829336.

143I

LEADER FIN

KTC BUILDING
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

KTC BUILDING شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 148شارع 

باحمد الطابق 5 رقم 18 بيلفيدير - 

2222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547957

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (17

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KTC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

)-)أداء)أو تنفيذ جميع أعمال البناء)

املهن) وجميع  (، املدنية) الهندسة  أو 

واألشغال) (، اإلنشائية) واألعمال  (،

نيابة) (، والقطران والدرفلة) (، العامة)

عنها أو نيابة عن الغير.

عقارية) مجمعات  إنشاء) (-

أو) مخصصة ألي استخدام سياحي 

سكني بكافة أنواعه أو للبيع أو اإليجار)

أو االستغالل الصناعي أو التجاري أو)

الريا�صي أو الفني.
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-)تجديد أو صيانة جميع املباني.
-)شراء)أو بيع أو استبدال أي أرض.
إنجاز جميع أعمال النجارة من) (-
الخشب واملعدن واألملنيوم لحسابها)

الخاص أو لحساب الغير.
الدهان) اعمال  كافة  تنفيذ  (-

والتزجيج والسباكة والكهرباء.
والتقسيم) والخدمات  املعدات  (-
مناطق) جميع  وتحسين  والتجزئة 
األرض الواقعة في املناطق الحضرية)

أو الريفية.
(، والدرفلة) (، الحفر) أعمال  (-
وجميع) (، والرصف) (، والتقطير)
املدنية بشكل عام) الهندسة  أعمال 
إما بمعدات الشركة أو باستخدام) (،
املعدات الخاصة باإلدارات العامة أو)

الخاصة.
-)التجارة بشكل عام.

-استيراد و تصدير
املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املنقولة أو العقارية املتعلقة بتحقيق)
بأي) يتعلق  فيما  أو  الشركة  غرض 
في) (، صلة) حات  أو  مماثلة  أغراض 
من شأنها أن) (، املغرب أو في الخارج)

تعزز تنمية تراث الشركات..
عنوان املقر االجتماعي):)148شارع)
(- بيلفيدير) (18 5)رقم) باحمد الطابق)

2222)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 622 ( (: بوركي) علي  السيد سمير 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 122 ( (: تافنوتي) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 222 ( (: بوركي) أناس علي  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 52 ( (: بوركي) علي  هبة  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
السيدة آية علي بوركي):))52)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سمير علي بوركي عنوانه)ا()

 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 
2222)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() تافنوتي  نزهة  السيدة 
 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 

2222)الدار البيضاء)املغرب.
السيد أناس علي بوركي عنوانه)ا()
 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 

2222)الدار البيضاء)املغرب.
السيدة هبة علي بوركي عنوانه)ا()
 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 

2222)الدار البيضاء)املغرب.
السيدة آية علي بوركي عنوانه)ا()
 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 

2222)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير علي بوركي عنوانه)ا()
 6 رقم) (8 عمارة) (1 محسين) إقامة 

2222)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22829333.
144I

FIDALIC CONSEIL

WESTOX AFRICA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 118 ، 

42222، مراكش املغرب
WESTOX AFRICA شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي عمارة ا رقم 11 شقة 4 
النخيل  - 42222 مراكش  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WESTOX AFRICA
1/تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات تحسين املباني
2/تصدير واالستراد

3/االشغال العامة او البناء.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 4 شقة) (11 رقم) ا  عمارة  السفلي 

النخيل))-)42222)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( ميشيل) حواط  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة ختوش نجاة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد حواط ميشيل)
الطابق السفلي عمارة ا رقم)11)شقة)

4)النخيل)42222)مراكش))املغرب.
عنوانه)ا() نجاة  ختوش  السيدة 
الطابق السفلي عمارة ا رقم)11)شقة)

4)النخيل)42222)مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد حواط ميشيل)
الطابق السفلي عمارة ا رقم)11)شقة)

4)النخيل)42222)مراكش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137283.
145I

PF EXPERTS

LUXE REAL ESTATE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
LUXE REAL ESTATE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند بإف 

إكسبير 32 شارع إبن عطية عمارة 

بن عبد الرازق شقة 13 - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.69147

الشريك) قرار  بمقت�صى 

 2222 يونيو) (26 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

LUXE REAL ESTATE))مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

اإلجتماعي عند بإف إكسبير)32)شارع)

إبن عطية عمارة بن عبد الرازق شقة)

13 - 42222)مراكش املغرب نتيجة ل)

:)قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب عند بإف)

إبن عطية عمارة) شارع  (32 إكسبير)

 42222  -  13 الرازق شقة) عبد  بن 

مراكش املغرب.)

و عين:

 HELOISE CHERILFA(()السيد)ة

 18 DENISE  AGELOU)و عنوانه)ا()

 QUEENS COURT QUEENSWAY

 W22 4QN LONDON 42222

مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

عند بإف إكسبير)32)شارع إبن عطية)

عمارة بن عبد الرازق شقة)13

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137422.
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PF EXPERTS

STONE REAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STONE REAL شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 

رقم 14 باب دكالة  - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STONE REAL

غرض الشركة بإيجاز):)البنايات او)

املعامالت العقارية األخرى.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة) (3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم 

رقم)14)باب دكالة))-)42222)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 12.222 ( (: السيدة غزالن شقاقي)

حصة بقيمة)12)درهم للحصة).

 12222 (: شقاقي) غزالن  السيدة 

بقيمة)12)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شقاقي  غزالن  السيدة 

مدخل) ستي  كلف  برستجيا  تجزئة 

 42222  9 شقة) (192 عمارة) جاد 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شقاقي عنوانه)ا() ( املهدي) السيد 

مدخل) ستي  كلف  برستجيا  تجزئة 

 42222  9 شقة) (192 عمارة) جاد 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137341.
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zarkal(&(associés

NYDAR INVESTMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 22122، الدار البيضاء املغرب

NYDAR INVESTMENT شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 11 اقامة 

بيتنا تجزئة عبد املومن - 22342 

الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

244327

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 يونيو) (21 املؤرخ في)

 NYDAR« من) الشركة  تسمية 

.(»NYDAR«(إلى(»INVESTMENT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829196.
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SG SOUSS GARDEN

SG SOUSS GARDEN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SG SOUSS GARDEN

دوار اسغن جماعة اوريكا قيادة 

اوريكا تحناوت الحوز ، 42222، 

مراكش املغرب

SG SOUSS GARDEN  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اسغن 

جماعة اوريكا قيادة اوريكا تحناوت 

الحوز  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126961

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOUSS GARDEN

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البستنة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوريكا) قيادة  اوريكا  جماعة  اسغن 

مراكش) (42222 (- ( الحوز) تحناوت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبا�صي)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبا�صي)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

اوريكة) اسكين  دوار  عنوانه)ا()

مراكش) (42222 الحوز) تحناوت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبا�صي)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

اوريكة) اسكين  دوار  عنوانه)ا()

مراكش) (42222 الحوز) تحناوت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137323.
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ابحار للبحث و التطوير

االدارسة فالحة
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ابحار للبحث و التطوير

رقم 35 حي البه ة ، 42123، 

مراكش املغرب

االدارسة فالحة  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

تامنصورت الشطر 23 حرف E رقم 

233 - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.124931

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيين) (2222 فبراير) (27 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()نجمي)

صالح كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)4688.
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TOP FACTORY

TOP FACTORY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOP FACTORY

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS 75

 DE(PROVENCE 9 EME(ETAGE

 APPT(B 108  CASABLANCA 75

 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETAGE(APPT

 B 108  CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOP FACTORY شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

أنفا زاوية زنقة كلو دو بروفانس 

الطابق 9 شقة B 108 الدارالبيضاء 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548153

 21 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACTORY

غرض الشركة بإيجاز):)-)استيراد)-)

تصدير وتجارة)؛

-)وبصورة أعم)،)جميع العمليات)

أو) املنقولة  الصناعية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) املنقولة واملالية  غير 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)

تحقيقها) تعزيز  شأنها  من  والتي 

وتطويرها..

75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
بروفانس) دو  كلو  زنقة  زاوية  أنفا 
B 128)الدارالبيضاء) 9)شقة) الطابق)

- 22222)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1222 (: السيد عبدامل يد شاوي)

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
شاوي) عبدامل يد  السيد 
يوسف) موالي  شارع  (75 عنوانه)ا()

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شاوي) عبدامل يد  السيد 
يوسف) موالي  شارع  (75 عنوانه)ا()

22222)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
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CABINET(OURIAGHLI(&(ASSOCIE

 EMIRATES SUPPLY CHAIN
SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET(OURIAGHLI &
ASSOCIE

 8avenue ABDERRAHMAN EL
 YOUSFI, IMM(CBC-CASTILLA

 BUSINESS(CENTRE- étage 08 n°
90010 ، 38، طنجة املغرب

 EMIRATES SUPPLY CHAIN
SERVICES  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة اللوجستية، قصر امل از 

تجزئة رقم 91, واد الرمل جماعت 
أنجرة القروية، إقليم فحص أنجرة 

94152 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.77913

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بريفلج) )ة() السيد) تفويت 
حصة) (224.726 ( ح م م) ( لالستثمار)
 224.726 أصل) من  اجتماعية 
أميرتس) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
يونيو) (32 لوجستكس ح م م بتاريخ)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255379.
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)محاسب معتمد.مركز اعمال و توطين)

E-COMPTABILITE SARL

LOGITRAS
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

محاسب معتمد.مركز اعمال و 
E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مباركة .مجموعة 8. رقم 
5.الطابق 1.القدس .البرنو�صي. 

الدارالبيضاء ، 22625، 
الدارالبيضاء املغرب

LOGITRAS شركة حات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5، شارع 
7 رقم 1، مجموعة تجزئة القدس 
سيدي برنو�صي الدار البيضاء - 
22622 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.224245
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2221 28)دجنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( (LOGITRAS املحدودة)
وعنوان) درهم  (422.222 رأسمالها)
رقم) (7 شارع) (،5 اإلجتماعي) مقرها 
سيدي) القدس  تجزئة  مجموعة  (،1
 22622 (- البيضاء) الدار  برنو�صي 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)5،)شارع)7 

رقم)1،)تجزئة سعادة القدس سيدي)

 22622 (- البيضاء) الدار  برنو�صي 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()منير)))مهادي و عنوانه)ا()

 2 طابق) (18 عمارة) الحدائق  إقامة 

شقة)6)شارع الشفشاوني عين السبع)

البيضاء))22252)))))))))))))))))))))))))))))))))الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)813832.

153I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

NANIS COSMETICS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BARAKA

 RES LES CHAMPS CENTER

 165 DB(ABDELMOUMEN

 IMM  B(ETG 4 N° 5 ، 20220،

CASABLANCA MAROC

NANIS COSMETICS شركة حات 

املسؤولية املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BD(ABDELMOUMEN  - 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NANIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COSMETICS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 IMPORT EXPORT PRODUITS

.COSMETIQUES
 ANGLE (: عنوان املقر االجتماعي)
 BD ABDELMOUMEN  - 22222

.CASABLANCA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 GHAZZALI NADA السيدة)
درهم) (52.222 حصة بقيمة) (:( ( 500

للحصة).
 GHAZZALI NISRINE السيدة)
درهم) (52.222 حصة بقيمة) (:( ( 500

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GHAZZALI NADA السيدة)
 LOT OUGOUG  57 عنوانه)ا()
 CALIFORNIE 22222

.CASABLANCA MAROC
 GHAZZALI السيدة)
 LOT  57 عنوانه)ا() (NISRINE
 OUGOUG CALIFORNIE 22222

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 GHAZZALI NADA السيدة)
 LOT OUGOUG  57 عنوانه)ا()
 CALIFORNIE 22222

CASABLANCA MAROC
 GHAZZALI NADA السيدة)
 LOT OUGOUG  57 عنوانه)ا()
 CALIFORNIE 22222

CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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nador conseil sarl au

PARA LAKHCHINE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

PARA LAKHCHINE   شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن األول رقم 231 حي لعري 

الشيخ - 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

24271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  LAKHCHINE

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتجميلية) الطبية  املنتجات  وبيع 

واملعدات الطبية ال راحية واألجهزة)

الطبية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لعري) حي  (231 رقم) األول  الحسن 

الشيخ)-)62222)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) لخشين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  لخشين  السيد 
 62222   34 رقم) البستان  تجزئة 

الناظور املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  لخشين  السيد 
 62222   34 رقم) البستان  تجزئة 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)26)يونيو)

2222)تحت رقم)955.
155I

املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE QUAD TINGHIR »SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE(QUAD(TINGHIR »SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
توريرت  - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3957
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUAD(TINGHIR(»SARL
تأجير) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات))الكواد(.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

توريرت))-)45822)تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( العلي) السيد بنقير عبد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد بنقير عبد الواحد)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنقير عبد العلي))عنوانه)ا()
  11CHDES BEAUX VERTS   95612

ERAGNY)فرنسا).
الواحد) عبد  بنقير  السيد 
 RUE DESTIENNE D  9 عنوانه)ا()
ORVERS 77222 MELUN))فرنسا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنقير عبد العلي))عنوانه)ا()
  11CHDES BEAUX VERTS 95612

ERAGNY)فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

2222)تحت رقم)-.

156I

nador conseil sarl au

 NEW SMART
 INTERNATIONAL

LOGISTICS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 NEW SMART INTERNATIONAL
LOGISTICS  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موسكو رقم 24 الطابق التاني شقة 
رقم 24 لعري الشيخ  - 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
24317
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 SMART INTERNATIONAL

. LOGISTICS

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للبضائع) والوطني  الدولي  الطرقي 

لفائدة الغير)-)-)توفير خدمات النقل)

املساعدة))الوكيل بالعمولة)،)املرسل)

إليه)،)إلخ(

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق التاني شقة) (24 موسكو رقم)

 62222 (- ( الشيخ) لعري  (24 رقم)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MIMUN HAMMU ALI السيد)

درهم) (122 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MIMUN HAMMU السيد)

 calle valencia n 33 ALI)عنوانه)ا()

Melilla 52226)******)مليلية)****.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 MIMUN HAMMU السيد)

 calle valencia n 33 ALI)عنوانه)ا()

Melilla 52226)****)مليلية)****

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)14)يونيو)

2222)تحت رقم)1112.

157I

HIDA SERVICE TAROUDANT

AGRI FOOD WORLD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

AGRI FOOD WORLD شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

إبراهيم أوالد برحيل - 83222 

تارودانت املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOOD WORLD

-معمل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معال ة املسالخ والدواجن

والديك) الدواجن  إنتاج  وحدة 

الرومي

االستغالل الزراعي

باكر اللحوم

تسويق املنتجات الغذائية

تربية الدجاج

وحدة انتاج البيض.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 83222 (- أوالد إبراهيم أوالد برحيل)

تارودانت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 322.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 3.222 ( (: السيد امزورو الحسن)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امزورو الحسن عنوانه)ا()
 83222 ايكودار) ال ردات  دوار 

تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امزورو الحسن عنوانه)ا()
 83222 ايكودار) ال ردات  دوار 

تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت))بتاريخ)24)ماي)

2222)تحت رقم)212.
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nador conseil sarl au

YASSIN-BETON
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
YASSIN-BETON   شركة حات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ال نرال امزيان 72-72  ا 62222 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6347
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 ماي) (29 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( ( ( (YASSIN-BETON املحدودة)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
ال نرال) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الناظور) (62222 ا) ( (72-72 امزيان)
املغرب نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62222  -   72-72 امزيان) ال نرال 

الناظور املغرب.)
و عين:

و) ( حليش) ( ( مولود) السيد)ة()
انصار)) بني  ال ديد  الحي  عنوانه)ا()
62222)الناظور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2222)تحت رقم)851.

159I

nador conseil sarl au

ELBAI-COMMERCIAL
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
ELBAI-COMMERCIAL  شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ال يش امللكي رقم 237 - 62222 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

. 9227
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 ماي) (24 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
   ELBAI-COMMERCIAL املحدودة)
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 62222  -  237 رقم) امللكي  ال يش 
الناظور املغرب نتيجة ل):)حل مبكر)

للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62222  -  237 رقم) امللكي  ال يش 

الناظور املغرب.)
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و عين:

و) ( الباي) ( عبد الخالق) السيد)ة()

 SALZBURGER STR عنوانه)ا()

 7  55246 MAINZ KOSTHEIM

 *****   ALLMAGNE MAINZ

******)املانيا))كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2222)تحت رقم)852.

162I

O’GESTION(&(CONSEIL

 PHARMACIE MOUEDDER

ISTA SIDI MAAFA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL

شقة 12 الطابق الثالث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،62222

 PHARMACIE MOUEDDER ISTA

SIDI MAAFA  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 مكرر 

حي القدس شارع محمد السادس 

)مرآب( - 62222 وجدة  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE MOUEDDER ISTA

. SIDI MAAFA
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية).

مكرر) (1 (: عنوان املقر االجتماعي)
السادس) محمد  شارع  القدس  حي 

)مرآب()-)62222)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مودر خليل):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مودر خليل عنوانه)ا()شارع)
  62222  12 رقم) الخطاب  ابن  عمر 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مودر خليل عنوانه)ا()شارع)
  62222  12 رقم) الخطاب  ابن  عمر 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)974.
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FIDCOM SAHARA

PRO FISH SAHARA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة 21 رقم 

22 العيون ، 72222، العيون 
املغرب

PRO FISH SAHARA شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 14 
املر�صى العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FISH SAHARA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األسماك ومنتوجات البحر األخرى.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوعبيد) الرحيم  عبد  شارع  السالم 

 72222 (- العيون) املر�صى  (14 رقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عبد هللا شكوج)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا شكوج عنوانه)ا()

املر�صى) الخط  واد  زنقة  السالم  حي 

العيون)72222)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا شكوج عنوانه)ا()

املر�صى) الخط  واد  زنقة  السالم  حي 

العيون)72222)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)2000/2022.
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NJ BUSINESS

STE ASMOR ENGINEERING
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة ال ديدة فاس املغرب، 

32222، فاس املغرب
 STE ASMOR ENGINEERING

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم بن جلون رقم 42 الطابق 6 
مكاتب اشرف فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
71987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASMOR ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)
(- املدنية) الهندسة  التسيير-) في 

االستشارة في الهندسة.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
 6 الطابق) (42 الكريم بن جلون رقم)
فاس) (32222 (- مكاتب اشرف فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيدة اسماء)وغدجة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اسماء)وغدجة))عنوانه)ا()
حي االنبعات زنقة واد الرمان رقم)18 

سال)11222)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء)وغدجة))عنوانه)ا()
حي االنبعات زنقة واد الرمان رقم)18 

سال)11222)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)1514.
163I

مكتب الحسابات مالكي

 PARFUMERIE
MOUSTAQIM

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب الحسابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

32222، فاس املغرب
 PARFUMERIE MOUSTAQIM

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 293 
شارع الكرامة منفتوري 1 - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.63211

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 ماي) (18 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
  PARFUMERIE MOUSTAQIM
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
 293 رقم) اإلجتماعي  وعنوان مقرها 
 32222  -  1 شارع الكرامة منفتوري)
بلوغ) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب  فاس 

االهداف املسطرة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم)293 
 32222  -  1 شارع الكرامة منفتوري)

فاس املغرب.)

و عين:

و) املستقيم  ( محمد) السيد)ة()
293)شارع الكرامة الزهور) عنوانه)ا()

)ة() فاس املغرب كمصفي) (32222  1

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2671/2022.

164I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 REALITY ROOM
SIMULATOR

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE(DE(LIBAN(ENRESOL(N°1

، 90000، TANGER(MAROC

  REALITY ROOM SIMULATOR

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمرو ابن العاص الطابق 3 رقم 26 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. REALITY ROOM SIMULATOR

إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والعاب) الترفيهية  األنشطة  وإدارة 

التسلية)-)استيراد و تصدير.

29)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
عمرو ابن العاص الطابق)3)رقم)26 - 

92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الحليمي) جنان  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: الرو�صي) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة جنان الحليمي عنوانه)ا()
 72 زنقة ابن هشام رقم) (1 البرانص)

92222)طنجة املغرب.
السيد رضوان الرو�صي عنوانه)ا()
 72 1)شارع ابن هشام رقم) البرانص)

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الرو�صي عنوانه)ا()
 72 1)شارع ابن هشام رقم) البرانص)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6692.

165I

مكتب الحسابات مالكي

 MOR PARADISE
TRANSPORT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب الحسابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

32222، فاس املغرب
 MOR PARADISE TRANSPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 293 
شقة 5 شارع الكرامة منفتوري  - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.63197

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (18 في) املؤرخ 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
 MOR PARADISE الشريك الوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (TRANSPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
شارع) (5 شقة) (293 رقم) اإلجتماعي 
فاس) (32222 (- ( منفتوري) الكرامة 
الوصوت) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

لالهداف املسطرة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم)293 
 -  1 شارع الكرامة منفتوري) (5 شقة)

32222)فاس املغرب.)
و عين:

و) مراقب  ( سعيد) السيد)ة()
الفرافرة) كرزيم  دوار  عنوانه)ا()
فاس املغرب) (32222 ( سبع روا�صي)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2672/2022.

166I

ste holdings missour sarl au

STE ELHDIB SERVICE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب
STE ELHDIB SERVICE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار فرط  
جماعة سيدي بوطيب ميسور  - 

33252 ميسور  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELHDIB SERVICE

او) البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة)،)بيع املشروبات)،)

توريد املكاتب)..

عنوان املقر االجتماعي):)دوار فرط))

(- ( ميسور) بوطيب  سيدي  جماعة 

33252)ميسور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد سعيد الحديب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد الحديب))عنوانه)ا()

زنقة السعادة حي بئر انزران ميسور))

33252)ميسور))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الحديب))عنوانه)ا()

زنقة السعادة حي بئر انزران ميسور))

33252)ميسور))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

2222)تحت رقم)138/2022.

167I

SPECIAL STONES

SPECIAL STONES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SPECIAL STONES
 HAY(SEMMARA 2 LOT(N 646
 OUJDA(HAY(SEMMARA 2 LOT
 N 646 OUJDA، 60046، OUJDA

MAROC
SPECIAL STONES شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السمارة 2 رقم 646  وجدة 62246 
وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
39583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPECIAL STONES
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
داخل) النادرة  و  املميزة  االح ار 

املغرب و خارجه).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 62246 وجدة) ( (646 رقم) (2 السمارة)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 82.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املحقور خالد):))222)حصة)

بقيمة)22.222)درهم للحصة).
السيد املحقور علي):))222)حصة)

بقيمة)22.222)درهم للحصة).
 222 ( (: محمد) املحقور  السيد 
حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة).

 222 ( (: ابراهيم) املحقور  السيد 
حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  املحقور  السيد 
جرادة) (161 رقم) الحاج  اوالد  حي 

64552)جرادة املغرب.
السيد املحقور علي))عنوانه)ا()حي)
اوالد الحاج رقم)161)جرادة)64552 

جرادة املغرب.
)عنوانه)ا() السيد املحقور محمد)
طنجة)) ال امع  غرسة  املرس  حي 

92292)طنجة املغرب.
السيد املحقور ابراهيم عنوانه)ا()
جرادة) (161 رقم) الحاج  اوالد  حي 

64552)جرادة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خالد  املحقور  السيد 
جرادة) (161 رقم) الحاج  اوالد  حي 

64552)جرادة املغرب
السيد املحقور علي))عنوانه)ا()حي)
اوالد الحاج رقم)161)جرادة)64552 

جرادة املغرب
)عنوانه)ا() السيد املحقور محمد)
طنجة)) ال امع  غرسة  املرس  حي 

92292)طنجة املغرب
السيد املحقور ابراهيم عنوانه)ا()
جرادة) (161 رقم) الحاج  اوالد  حي 

64552)جرادة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)923.

168I

مكتب الحسابات مالكي

NEGOTRACOM
إعالن متعدد القرارات

مكتب الحسابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

32222، فاس املغرب
NEGOTRACOM »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 7 
اقامة مريم حي انس 2 طريق عين 
الشقف - 32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.43867

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1)تفويت حصص:)الذي)

من) (%33 تفويت) مايلي:) على  ينص 

حصة))الشركة

قرار رقم تغيير املسير:)الذي ينص)

على مايلي:)تغيير مسير الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي) 1)تفويت حصص:) بند رقم)

من) (%33 تفويت) مايلي:) على  ينص 

السيدة) اململوكة  الشركة  ( حصة)

نادية) للسيدة  ال هاني  خديجة 

ال هاني

الذي) املسير:) تغيير  (2 رقم) بند 

ينص على مايلي:)تعيين السيدة نادية)

ال هاني كمسير وحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2646/2022.

169I

AGUNITRAV SARL

EPICERIE WARH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EPICERIE WARH SARL AU

26، محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3 ، 22372، 

الدارالبيضاء املغرب

EPICERIE WARH شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26، محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 املغرب 22372 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.486677
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (31 في) املؤرخ 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
  EPICERIE WARH الشريك الوحيد)
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
محج) (،26 وعنوان مقرها اإلجتماعي)
الشقة) (1 الطابق) السلطان  مرس 
الدارالبيضاء) (22372 املغرب) (3 رقم)
عدم وجود رؤية) (: املغرب نتيجة ل)
الشركة) ملستقبل  واضحين  وافاق 
وعدم انجاز أي نشاط مند تأسيسها.

و حدد مقر التصفية ب)26،)محج)
مرس السلطان الطابق)1)الشقة رقم)

3 - 22372)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

و) ( اكشطح) ( محمد) السيد)ة()
تجزءة ديار االزهري م س) عنوانه)ا()
4)عمارة)38)شقة)99)االلفة))22222 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829764.

172I

ACCOUNTAX MAROC

KN MEDICAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue  de(liberté  3ème(étage, ,12
 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KN MEDICAL شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 
زنقة عبد الكريم الديوري, شارع 

مدغشقر  - 12252  الرباط  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.128473

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
2221)تقرر حل) 26)دجنبر) املؤرخ في)
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
  KN MEDICAL الوحيد) الشريك 
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (42 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
عبد الكريم الديوري,)شارع مدغشقر))
)الرباط))املغرب نتيجة ل):) (12252 -

شركة بدون نشاط.
42)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
عبد الكريم الديوري,)شارع مدغشقر))

-  12252))الرباط))املغرب.)
و عين:

السيد)ة()هناء))قروع و عنوانه)ا()
عمارة)14،)الشقة)1،)شارع مشليفن)
املغرب) الرباط  (12282 أكدال)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)127327.

171I

offisc

CHAFIK FOOD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 62

20500، casablanca(maroc
CHAFIK FOOD شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 22522 

الدار البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.465249

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2221 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
قرفوح) ( زكرياء) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
أحمد عسيلة))بتاريخ)28)أبريل)2221.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2221)تحت رقم)777724.

172I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

TANOUBART CAR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 
الخميسات املغرب

TANOUBART CAR شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة املعازيز املركز طريق تيداس 
- 15222 الخميسات املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
28183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2217 غشت) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANOUBART CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السعادة املعازيز املركز طريق تيداس)

- 15222)الخميسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ادريس) الغربي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ادريس  الغربي  السيد 
 15222 ( حي السعادة املعازيز املركز)

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امزيل خديجة عنوانه)ا()
الخميسات) املعازيز  السعادة  حي 

15222)الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أكتوبر)2217)تحت رقم)974.

173I

ste el ghazal consulting

 STE MARBRE MOAASKAR
TOUNFIT SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54222، خنيفرة املغرب
 ste(marbre(moaaskar(tounfit

sarl شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
اوخليف تونفيت 54522 تونفيت 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3187
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (18
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13406

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.marbre(moaaskar(tounfit(sarl
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة-)استغالل مقالع الرخام.
حي ايت) (: عنوان املقر االجتماعي)
تونفيت) (54522 تونفيت) اوخليف 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: قاديري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
((: قاديري) مو�صى  سيدي  السيد 
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قاديري  محمد  السيد 
تونفيت) (54522 اوخليف) ايت  حي 

املغرب.
قاديري) مو�صى  سيدي  السيد 
 54522 حي ايت اوخليف) عنوانه)ا()

تونفيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() قاديري  محمد  السيد 
تونفيت) (54522 اوخليف) ايت  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (22 بتاريخ) ( بميدلت) االبتدائية 

2222)تحت رقم)128/2022.
174I

FOR NEGOCE

LOCATION GRAND ANGLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 21 العيون. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 21 العيون.، 72222، العيون 
املغرب

 LOCATION GRAND ANGLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 727 
رقم 897  - 72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34429
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فتوح) ( عثمان) )ة() تفويت السيد)
522)حصة اجتماعية من أصل)522 
الشيعة) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

البرديجي بتاريخ)16)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)2213.

175I

MULTISERVICES BABA ADDI

 MULTISERVICES BABA
ADDI

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MULTISERVICES BABA ADDI
قصر سرغين الخنك الرشيدية ، 

52222، الرشيدية املغرب
 MULTISERVICES BABA ADDI

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سرغين الخنك الرشيدية - 52222 
الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14151
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (29 املؤرخ في)
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
 MULTISERVICES الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (BABA ADDI
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
الخنك) سرغين  قصر  اإلجتماعي 
الرشيدية)-)52222)الرشيدية املغرب)

نتيجة ل):))غياب اي نشاط مزاول.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 52222 (- الرشيدية) سرغين الخنك 

الرشيدية املغرب.)
و عين:

و) بايهرى  ( يوسف) السيد)ة()
 123 رقم) الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا()
الرشيدية املغرب) (52222 الرشيدية)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)396/2022.

176I

مكتب الشنتوف

Y&M CHINCHILLA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93222، تطوان املغرب
Y&M(CHINCHILLA شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 

حسناء  - 93152 مارتيل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y&M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CHINCHILLA
و) مقهى  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع اللة)

حسناء))-)93152)مارتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عادل املعطاوي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل املعطاوي عنوانه)ا()
بلوك ج شقة رقم)312)اقامة الدهب)
الفضية حي الداخلة))82262)أكادير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العاتي  خالد  السيد 
رقم) (3 الطابق) رشيد  موالي  شارع 

الشقة)7 93152)مارتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1387.
177I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 GODZILLA D›IPORT
EXPORT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 14 فاس ، 32222، 

فاس املغرب
 GODZILLA D›IPORT EXPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 48 

زنقة محمد البوعمراني حي األدارسة 
- 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.57495
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)
 GODZILLA D’IPORT EXPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات)



13407 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
محمد) زنقة  (48 رقم) اإلجتماعي 
 32222 (- األدارسة) حي  البوعمراني 
للصعوبات) نتيجة  املغرب  فاس 
املالية و عدم تحقيق أهداف الشركة)
من) الثالث  الفصل  في  املسطرة 

القانون األسا�صي..
و عين:

بوسلمية) ( أسامة) السيد)ة()
محمد) زنقة  (48 رقم) عنوانه)ا() و 
 32222 األدارسة) حي  البوعمراني 

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
 48 وفي رقم) (2222 يونيو) (15 بتاريخ)
زنقة محمد البوعمراني حي األدارسة)

- 32222)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2792.
178I

CABINET FICOR

BATI NH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوس ور ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

BATI NH شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 
رقم 22  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NH
غرض الشركة بإيجاز):)*)اإلنعاش)
العقاري بمختلف أشكاله إلى جانب)

أشغال التجهيز
و تهييئ األرا�صي املعدة للبناء

األشغال) و  البناء) أشغال  (* (
العمومية املختلفة.)

و) األرا�صي  كراء) بيع،) شراء،) (*
البنايات).)

توزيع،) و  تمثيل  شراء،) بيع،) (*
استيراد و تصدير السلع و اآلليات و)

مواد أخرى)
األخرى) األنشطة  جانب  *إلى 
بشكل) الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو
غير مباشر.

عنوان املقر االجتماعي):)147)شارع)
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم)

22  - 22222)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: يوسف) نحيلة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نحيلة يوسف عنوانه)ا()2 
1)شقة) ممربير�صي اقامة مالك طابق)
الدار البيضاء) (22222 1)طونطوفيل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بلكاسم  نحيلة  السيد 
الفقيه بن) (23222 ( دوار والد يحيى)

صالح املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829127.

179I

MIMOFID SARL AU

TIFNOUT NEGOCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 تمارة ، 12222، 

تمارة املغرب

TIFNOUT NEGOCE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النصر املستقبل شارع طارق بن زياد 

عمارة رقم ب تمارة - 12222 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

136711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIFNOUT NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة)

اعمال وخدمات مختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النصر املستقبل شارع طارق بن زياد)

تمارة) (12222 (- عمارة رقم ب تمارة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: علي) ايد  خالد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  ايد  خالد  السيد 

حي بوهالل ح ي م) (84 بلوك م رقم)

الرباط)12122)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() علي  ايد  خالد  السيد 

حي بوهالل ح ي م) (84 بلوك م رقم)

الرباط)12122)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2222)تحت رقم)8454.

182I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترا للمحاسبة

BELMAY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة 

SAFIGESTRA

 N°05 IMM(FARAH(AV

 KENNIDY(VN(SAFI ، 46000،

SAFI(safi

BELMAY شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41 

قرية الشمس العليا بالد اكميلة 

اسفي - 46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

12929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMAY
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-جمع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وإعادة تدوير النفايات البالستيكية
-مقاول في االشغال املختلفة او

البناء..
 41 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
اكميلة) بالد  العليا  الشمس  قرية 

اسفي)-)46222)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( بلعرم) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( بلعرم) ياسين  السيد 
بالد) العليا  الشمس  قرية  (41 الرقم)

اكميلة اسفي.)4622)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( بلعرم) ياسين  السيد 
بالد) العليا  الشمس  قرية  (41 الرقم)

اكميلة اسفي.)4622)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)-.
181I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SOCIFERMA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

SOCIFERMA شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 طريق 
نور حي أكدال، تجزئة رقم د22 

سدي يحيى - 62222 وجدة اململكة 
املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34913

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عامر) ( مراد) )ة() السيد) تفويت 
522)حصة اجتماعية من أصل)522 
حصة لفائدة))السيد))ة()محمد عامر)

بتاريخ)23)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)1929.

182I

ديوان الخدمات

ECO-SILVER CAR
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

ECO-SILVER CAR شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 12 
عمارة 46 رقم 24 قسارية املهدي 

الحي ال ديد - 16222 سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
29223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ECO- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SILVER CAR
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتاجيرالسيارات.
 12 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
املهدي) قسارية  (24 رقم) (46 عمارة)
الحي ال ديد)-)16222)سيدي قاسم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: القرطبي) جمال  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد عبد الغني ورديغي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

القرطبي عنوانه)ا() السيد جمال 
تجزئة طريق طنجة رقم)246 16222 

سيدي قاسم املغرب.
ورديغي) الغني  عبد  السيد 
رقم) طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا()

127 16222)سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ورديغي) الغني  عبد  السيد 
رقم) طنجة  طريق  تجزئة  عنوانه)ا()

127 16222)سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

يونيو)2222)تحت رقم)162.

183I

excofi

FBI TRANS INTER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع ال والن 

ليدو فاس ، 31222، فاس املغرب
FBI TRANS INTER شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 
الطابق الخامس مكاتب األندلس 

شارع أصيلة األطلس  - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (19

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FBI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS INTER

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) االستيراد  (// ( دوليا) البضائع 

التصدير)//)التجارة).

 42 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

األندلس) مكاتب  الخامس  الطابق 

شارع أصيلة األطلس))-)32222)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد البحري أسامة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد البحري أسامة)

 92222   16 رقم) (7 حي بلخيري زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخاديري محمد عنوانه)ا()

429)زنقة)22)باب السيفرعين هارون)))

32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2855.

184I
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FINANCES.NET

 MASSAR AL OULOUM
PRIVE SARL

إعالن متعدد القرارات

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 MASSAR AL OULOUM PRIVE
SARL »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
التيسير عمارة 27 شقة 3 لعيايدة 

سال  - 11222 سال  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.32225

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)فبراير)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قرر ال مع العام للشركة تغيير املقر)
االجتماعي للشركة من تجزئة التيسير)
لعيايدة سال الى) (3 شقة) ( (27 عمارة)
الخير) تجزئة  ( (259-261-262 رقم)

مرس الخير تمارة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل) ( للشركة) العام  ال مع  قرر 
والذي) للشركة  ( االجتماعي) الغرض 
يصبح:)التعليم الخاص)،)الحضانة)،)

االبتدائية والثانوية
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
على) للشركة  العام  ال مع  صادق 
اجتماعية) حصة  خمسين  تحويل 
إبراهيم) الزمامي  السيد  طرف  من 
سليمان ن لصالح السيد ياسر محمد)

دياكيتي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي ينص) (:6 ( و) و4) ( (3 بند رقم)
املقر االجتماعي و الغرض) على مايلي:)

االجتماعي و الحصص االجتماعية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39128.
185I

THE RIGHT POINT

CHOCO MALL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CHOCO MALL شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق االول شقة 
3 - 22322 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.459223
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عرو) ر�صى  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (42.222
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (42.222

رشيد بندارا بتاريخ)18)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22481.

186I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 GREEN INVEST
CONSULTING

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 GREEN INVEST CONSULTING

شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
٢ الطابق ٢ عمارة ١١ مرجان ٢ 
مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN INVEST CONSULTING

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات)

مستثمر فالحي.

 ٢ شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق)٢)عمارة)١١)مرجان)٢)مكناس)

- 52222)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: معراض) جمال  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة وداد الرفيق):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() معراض  جمال  السيد 

 1 تجزئة رياض اوالد مطاع سكتور)
رقم)639)تمارة))12222)تمارة املغرب.

عنوانه)ا() الرفيق  وداد  السيدة 

  29 الرقم) مبروكة  تجزئة  اظهر  ام 

23222)بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() معراض  جمال  السيد 

 1 تجزئة رياض اوالد مطاع سكتور)
رقم)639)تمارة))12222)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2516.

187I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

STE R PAIN SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس عما رة 16 الشقة 2 

مكنا س ، 52222، مكنا س املغر ب
STE R PAIN SARL شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر ر قم 
1 عما رة ءاقبال   ج6  شا رع ال يش 

امللكي مكنا س - 52222 مكنا س 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
53529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2221 أبريل) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE R (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PAIN SARL
غرض الشركة بإيجاز):)مخبز ة.

عنوان املقر االجتماعي):)متجر ر قم)
1)عما رة)ءاقبال)))ج6))شا رع ال يش)
س) مكنا  (52222 (- س) مكنا  امللكي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مليا)ء))كال وة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد بر يمو ر شيد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
وة عنوانه)ا() كال  ( ء) مليا) السيدة 
 5 الشقة ر قم) ءاقبا ل ج1) ءاقا مة)
شا رع ال يش امللكي مكنا س)52222 

مكنا س املغر ب.
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عنوانه)ا() شيد  ر  يمو  بر  السيد 

ءاقا مة)ءاقبا ل ج1)الشقة ر قم)5)شا)

رع ال يش امللكي مكنا س)5222)مكنا)

س املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) شيد  ر  يمو  بر  السيد 

 5 الشقة ر قم) ءاقبا ل ج1) ءاقا مة)

شا رع ال يش امللكي مكنا س)52222 

مكنا س املغر ب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2221)تحت رقم)2882.

188I

)مكتب ادير ازاكا موثق بطنجة

فروحة محمد

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

فروحة محمد

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�صى 

السيد)ة())) أعطى  (2222 يونيو) (17  

للبطاقة) )ة() الحامل) فروحة  محمد 

املس ل) (K121191 ( ( رقم) الوطنية 

باملحكمة) (27424 التجاري) بالس ل 

الحر) التسيير  حق  بطنجة  التجارية 

طنجة) ب  الكائن  التجاري  لألصل 

رقم) (86 شارع الحسن الداخل زنقة)

طنجة) (B - 92222 و) (A متجر) (53

محمد/عمر)) للسيد)ة() املغرب 

)ة() الحامل) ( العميري) (/ العميري)

 K401446(/(( للبطاقة الوطنية رقم)

سنة تبتدئ من) (5 ملدة) ( (K493834

17)يونيو)2222)و تنتهي في)16)يونيو)

  12.222 شهري) مبلغ  مقابل  (2227

درهم.
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ONS  ADVISORS  DIYAR  SARL

 DS SERVICES AND FOODS
SARLAU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ONS  ADVISORS  DIYAR  SARL
 N° 24, Av. Amir(Sidi

 Mohammed, Hay(Rachad,
Karia, ، 11130، SALÉ(MAROC
 DS SERVICES AND FOODS
SARLAU شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

الطابق السفلي ، تجزئة رقم 5، رقم 
289 ، حي رمل - 86352 إنزكان 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
26363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (25
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DS SERVICES AND FOODS

.SARLAU
الطبخ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تنظيف واجهات) ال ماعي والتموين.)
)مقاول(.) املحالت واملخازن والشقق)

املراقبة والحماية من السرقة.
فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(،5 رقم) تجزئة  (، السفلي) الطابق 
86352)إنزكان) (- 289)،)حي رمل) رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الدليمي سناء) السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الدليمي سناء) السيدة 
حي الداخلة) (،1 بلوك اش) (،32 رقم)

82262)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الدليمي سناء) السيدة 
حي الداخلة) (،1 بلوك اش) (،32 رقم)

82262)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت رقم)1225.
192I

FLASH ECONOMIE

بريكوما طنجة
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
لومند دو بريكوالج طنجة
باختصار:)بريكوما طنجة

املسؤولية) محدودة  شركة  (
رأسماله) وحيد  شريك  حات 

3.000.000،00)درهم
فاس) زنقة  (77 ( االجتماعي:) املقر 
مركب مبروك الطابق الثاني)-)طنجة

-1)بمقت�صى قرار الشريك الوحيد)
لومند دو بريكوالج طنجة) (« ( لشركة)
املنعقد) (،« بريكوما طنجة) باختصار:)

بتاريخ)8)فبراير2212،)فقد تقرر:
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (•
درهم) (5.000.000،00 قدره) بما 
درهم إلى) (3.000.000،00 لرفعه من)
8.000.000،00)درهم،)مدفوعة كليا)
عن طريق استخالصها من الحساب)

ال اري
من) (7 و) (6 رقم) البنود  تغيير  (•

القانون األسا�صي للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
بطنجة)) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2212 فبراير) (8 بتاريخ)

      .78329
قصد النشر و اإلعالن
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FLASH ECONOMIE

 HAPPY VENTURES
OUTDOORS

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 HAPPY VENTURES
OUTDOORS

 شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي:265، شارع 
الزرقطوني الطابق 9 ،رقم 92 -  

الدارالبيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548439
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية):
 HAPPY VENTURES

OUTDOORS:تسمية الشركة
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
برامج تسريع بدء)التشغيل)؛)الخدمة)
خلق) ؛) االبتكار) لتطوير  واملشورة 
؛) التكنولوجيا) خالل  من  القيمة 

عمليات االستيراد والتصدير
اإللكتروني) التطوير  عمليات 

والصناعي
(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق)9)،رقم)92
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم الى)1222)حصة بقيمة)

122)درهم موزعة الى
السيد العيشاوي سمير)

:التسيير
السيد العيشاوي سمير مسير ملدة)

غير محدودة
 31 يناير الى) (1 :من) السنة املالية)

دجنبر
بالس ل) الشركة  تس يل  تم 
 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

يونيو)2222)تحت رقم)829629
192I
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FLASH ECONOMIE

SERVICE POIDS LOURDS
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SERVICE POIDS LOURDS
((SARL

محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها)222 52)درهم

املقر االجتماعي:)طريق)1272)دوار)
الدار) مليل  تيط  عبو  سيدي  أوالد 

البيضاء
الس ل التجاري رقم)283895

 SERVICE POIDS ( حات) شركة 
ال مع) محضر  LOURDSبمقت�صى 
مسؤولية) لشركة  االستثنائي  العام 
محدودة في طور االنحالل املسبق و)
 1272 الكائن مقر انحاللها في طريق)
دوار أوالد سيدي عبو تيط مليل الدار)
البيضاء،)بتاريخ)21)يونيو2222)تقرر)

ما يلي):
)ـ)إنحالل مسبق للشركة

تعيين السيد اريك بول اندرياني) ـ)
كمصفي للشركة

في) الشركة  تصفية  مقر  تعيين  ـ)
دوار أوالد سيدي عبو) (1272 طريق)

تيط مليل الدار البيضاء
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
يونيو2222،) (29 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)829493
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FLASH ECONOMIE

INTECMA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

(INTECMA (SARL-AU
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
 222 حات الشريك الوحيد رأسمالها)

122)درهم
حمزة) تجزئة  االجتماعي:) املقر 
سيدي) (84 رقم) السفلي  الطابق 

معروف الدار البيضاء
الس ل التجاري رقم)152947

محدودة) مسؤولية  حات  شركة 

لشركة) (INTECMA ( الشريك) حات 
العام) ال مع  محضر  بمقت�صى 
االستثنائي الوحيد في طور االنحالل)
في) انحاللها  مقر  الكائن  و  املسبق 
تجزئة حمزة الطابق السفلي رقم)84 
سيدي معروف الدار البيضاء،)بتاريخ)

22)فبراير2222)تقرر ما يلي):
ـ)إنحالل مسبق للشركة؛

جمال) الشرايبي  السيد  تعيين  ـ)
الدين كمصفي للشركة؛

في) الشركة  تصفية  مقر  تعيين  ـ)
تجزئة حمزة الطابق السفلي رقم)84 

سيدي معروف الدار البيضاء؛
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،2222 مارس) (29 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)816938. 
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Audimi

LEADER PRINT
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

LEADER PRINT  »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 12-12، 
شارع موالي سليمان، مجمع عكاشة 
لألعمال، حظيرة رقم 33 و 34، عين 

السبع - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.92873

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
برتيلي) روبرتو  السيد  بوفاة  إقرار 

واستمرار الشركة مع ورثة املتوفى.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
توزيع بين ورثة املتوفى)11522)حصة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
برتيلي) روالند  ريدي  السيد  تعيين 
 LEADER PRINT« ل) مديرا جديدا 

»)للشركة حات املسؤولية للمحدودة)
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  (7 و) (6 املادتين) تعديل 
التحويلين) هذين  بعد  األسا�صي 
للحصص لصالح السيد ريدي روالند)
5752)حصة تملكها السيدة) ( برتيلي:)
11522حصة) و) ( بيترو) دي  جيليانا 
 THUNDER« شركة) تملكها 
مسؤولية) حات  PAINT«شركة 

محدودة))مع الشريك الوحيد.
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
شركة) إلى  الشركة  تحويل  مايلي:)
حات مسؤولية محدودة))مع الشريك)

الوحيد.
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
 LEADER« مدير شركة) إعفاء) مايلي:)
مسؤولية) حات  شركة  (»PRINT
روالند) ريدي  السيد  (، محدودة)

برتيلي،)وإنهاء)مهامه.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
برتيلي) روالند  ريدي  السيد  تعيين 
مسيرا وحيدا للشركة حات املسؤولية)

للمحدودة))مع الشريك الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة حات املسؤولية للمحدودة مع)

شريك وحيد
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
يساهم) النقدية:) املساهمة  مايلي:)
السيد رودي روالند بيرتيللي نقدا في)
الشركة بمبلغ مليونين وثالثمائة ألف)

2.322.222)درهم.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مايلي:)يبلغ رأس مال الشركةمليونين)
درهم..) (2.322.222 ألف) وثالثمائة 
حصة) إلى23222) مقسمة  وهي 
(، للحصة) درهم  (122 مائة) بقيمة 
بالكامل) ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
يتناسب) بما  للشركاء) ومخصصة 
عبد هللا) ( االستاح) ( مع مساهماتهم:)
 1 من) مرقمة  1952حصة  زوالين)
حتى)1952)واالستاح احمد بن سعيد)
الى) (1951 من) مرقمة  1252حصة 
بمائة) حصة  (3222 امل موع) (3222

درهم لكل حصة.

بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)

الشريك) السيد ريدي روالند برتيلي،)

الشركة دون) إدارة  يمارس  الوحيد،)

قيود على املدة.

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم  مايلي:)

السيد) للمسير  االجتماعي  بالتوقيع 

يتمتع) الذي  برتيلي  روالند  ريدي 

شؤون) إلدارة  الصالحيات  بأوسع 

الشركة على أفضل وجه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832268.
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FLASH ECONOMIE

 BUSINESS PROCESS

OUTSOURCING
إعالن متعدد القرارات

 BUSINESS PROCESS

OUTSOURCING

شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها):)122.222)درهم

مقرها االجتماعي:)3)زنقة الشريف)

امزيان الطابق)1)-)الدار البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري:)

489649

I.F:48546653

العام) ال مع  ملقت�صى  تبعا 

ماي) (13 بتاريخ) املؤرخ  اإلستثنائي 

2222)تمت

 952 اي) (VINCENT STRAGIER

 SUPPORT السيد) لفائدة  حصة 

 CLIENT ET CONSULTING SARL

تفويت جميع األسهم التابعة لشركة

522))حصة و)452)حصة لفائدة)

السيد محمد ياسين الصحاقي

تفويت جميع الحصص اململوكة)

(، (FREDERIC WALLARD للسيد)

لفائدة السيد محمد) ( 52)حصة) أي)

ياسين الصحاقي)،)الذي أصبح يملك)

522حصة.
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للشركة) االجتماعي  املقر  -تحويل 
اقامة) حبيب  ابن  جعفر  زنقة  من 
زنقة) (3 الى) الدار البيضاء) (2 املشرق)
الدار) (1 الطابق) امزيان  الشريف 

البيضاء.
-تعيين مسيرين:

VINCENT STRAGIER(السيد
السيد))محمد ياسين الصحاقي

تحديث النظام األسا�صي للشركة
على أن يظل) ( وافق ال مع العام)
التوزيع ال ديد لرأس املال ثابًتا عند)
مقسمة) درهم  (100،000 مجموع)
درهم) (122 بقيمة) حصة  بألف 

للحصة موزعة على النحو التالي:
 522VINCENT ( ( السيد)

STRAGIER
حصة

ياسين) محمد  ( السيد)
الصحاقي522

حصة
امل موع)1222)حصة

النظام) من  (6 الفصل) )تعديل 
األسا�صي للشركة(

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827175
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fidlix(sarlau

ADRIOUCH VOLAILLES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fidlix(sarlau
شارع عمر بن عبد العزيز ابراج دبي 
بلوك E مكتب رقم 3 العرائش ، 

92222، العرائش املغرب
ADRIOUCH VOLAILLES  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
اوالد رافع ج زوادة سيدي سالمة 

القصر الكبير - 92152 القصر الكبير 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.2989

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

شركة) ( (ADRIOUCH VOLAILLES

حات مسؤولية محدودة حات الشريك)

 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسمالها)

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار)

سالمة) سيدي  زوادة  ج  رافع  اوالد 

القصر الكبير)-)92152)القصر الكبير)

املغرب نتيجة ملشاكل في التمويل.

و عين:

)عبد الحميد) الدريوش) السيد)ة()

دوار اوالد رافع ج زوادة) و عنوانه)ا()

 92152 سيدي سالمة القصر الكبير)

)ة() كمصفي) املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

بتاريخ)22)يونيو)2222)وفي دوار اوالد)
رافع ج زوادة سيدي سالمة القصر)

الكبير)-)92152)القصر الكبير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

يونيو)2222)تحت رقم)178.
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AUDIT MANAGEMENT GESTION

LA RESIDENCE 26
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

LA(RESIDENCE 26 شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 1 الطابق 3 
رقم 13 النخيل - 2 البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (27

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESIDENCE 26

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (82 (: عنوان املقر االجتماعي)

 3 الطابق) (1 اقامة شهرزاد) سومية 
رقم)13)النخيل)-)2)البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد كين عزران)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيد مردو�صي بنلحسن)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 12 السيد كين عزران عنوانه)ا()
 23 6)شقة) زنقة عين حرودة الطابق)

حي الرسينغ)2)البيضاء)املغرب.

بنلحسن) مردو�صي  السيد 

محمد) الدكتور  شارع  (6 عنوانه)ا()

البيضاء) (2 بوركون) الس لما�صي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كين عزران عنوانه)ا())زنقة)

حي) (23 شقة) (6 عين حرودة الطابق)

الرسينغ)2)البيضاء)املغرب

بنلحسن) مردو�صي  السيد 

محمد) الدكتور  شارع  ( عنوانه)ا()

البيضاء) (2 بوركون) الس لما�صي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827387.

198I

D(&(S(COM

IMPRODIS
إعالن متعدد القرارات

D & S(COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
IMPRODIS »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 276 شارع 

ابن تاشفين الطابق 3 - 22572 
الدار البيضاء املغرب.

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

.522777
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)يونيو)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد سليم لوحي�صي كمسير)
الحسين) السيد  جانب  الى  للشركة 

بنهضار ملدة غير محدودة)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:42 رقم) بند 
السيد سليم لوحي�صي) تعيين  مايلي:)
السيد) جانب  الى  للشركة  كمسير 
الحسين بنهضار ملدة غير محدودة)،مع)

االمضاء)املنفرد للمسيرين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832256.
199I

FLASH ECONOMIE

بريكوما أڭادير
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

لومند دو بريكوالج أڭادير
باختصار: بريكوما أڭادير

شركة محدودة املسؤولية حات 
شريك وحيد 
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رأسمالها)4.000.000،00)درهم
(: الدار البيضاء) ( املقر اإلجتماعي:)

31)زنقة بيير بارانت بالدار البيضاء.
بمقت�صى قرار الشريك الوحيد) (•
لومند دو بريكوالج أڭادير) (« ( لشركة)
باختصار:)بريكوما أڭادير)»،)املنعقد)

بتاريخ))3)يونيو)2217)،)فقد تقرر:
•)نقل املقر االجتماعي من)31)زنقة)
بيير بارانت إلى زاوية طريق الرباط و)
محج احمد جمال الدرة عين السبع)

،)الدارالبيضاء.
•)تم اثر دلك تغيير البند رقم)4)من)

القانون األسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)21)يونيو)2217)تحت)

رقم)22638295.
قصد النشر و اإلعالن

222I

FLASH ECONOMIE

ZAHARA PRINT
إعالن متعدد القرارات

ZAHARA PRINT
شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 152.222درهم
مقرها االجتماعي:129 تجزئة 

مستونة حي الحسني -الدار البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

282287
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
قرر) (2222 ماي) (25 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي
تفويت) على  -املوافقة 
حسن) السيد  الحصص;تفويت 
السيد) لفائدة  حصة  (522 التجيني)

ربيع الناصري
السيد) املشارك  املسير  -استقالة 

حسن التجيني
-التأكيد على تعيين السادة ربيع)

الناصري و زاكي الحبابي تونير
ستكون) االجتماعي;) -التوقيع 
صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 
للمسيرين) املنفصلة  بالتوقيعات 

املشاركين.

من) (19 و) (7  6 الفصول) تعديل 
النظام األسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو))2222)تحت رقم)829595.
221I

fiduazizi

ONOKORO
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
ONOKORO »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
السعادة برج ام السعد زنقة 

الرفيع بدون رقم حي السعادة برج 
ام السعد زنقة الرفيع بدون رقم 

72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.34423

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تقرر اضافة عدة انشطة جديدة) (1-
والتقسيط) ال ملة  تجارة  للشركة 
ال ملة) تجارة  (، النارية) للدراجات 
الدراجات) غيار  لقطع  والتقسيط 

النارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
-1تقرر اضافة عدة انشطة جديدة)
والتقسيط) ال ملة  تجارة  للشركة 
ال ملة) تجارة  (، النارية) للدراجات 
الدراجات) غيار  لقطع  والتقسيط 

النارية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)2037/2022.
222I

GUIDE COMPTABLE

EZ-MA TRAVAUX
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 عمارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13122، 

بوزنيقة املغرب

EZ-MA TRAVAUX شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي م. التقدم 

ج.ش2-17 الطابق 2 سيدي 

البرنو�صي  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.466731

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2 الطابق) ج.ش2-17) التقدم  »م.)

الدار) (22222 (- ( البرنو�صي) سيدي 

»شارع الحسن) إلى) املغرب«) البيضاء)

اقامة الحسين) (1 الثاني تجزئة كوملة)

شقة)5)الطابق)2  - 13122)بوزنيقة))

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)18462.

223I

FLASH ECONOMIE

بريكوما
شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

لومند دو بريكوالج 

باختصار: بريكوما 

شركة محدودة املسؤولية حات 

شريك وحيد 
رأسماله 5.500.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي:  الدار البيضاء : 57  
زنقة أبو عالء الزهار حي املستشفيات  

بالدار البيضاء

بمقت�صى قرار الشريك الوحيد) (•

لومند دو بريكوالج أڭادير) (« ( لشركة)

املنعقد بتاريخ)) (،« بريكوما) باختصار:)

6)يونيو)2217)،)فقد تقرر:

  57 من) االجتماعي  املقر  نقل  (•

زنقة أبو عالء)الزهار حي املستشفيات)

محج) و  الرباط  طريق  زاوية  إلى 

(، السبع) عين  الدرة  جمال  احمد 

الدارالبيضاء.

•)تم اثر دلك تغيير البند رقم)4)من)

القانون األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2217 أكتوبر) (18 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)2263646772.
قصد النشر و اإلعالن

224I

FLASH ECONOMIE

IMMOHCINE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMMOHCINE :   إيموحسين - 

شركة محدودة املسؤولية  دات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإلجتماعي : اقامة الزرقاء رقم 
117 زنقة ابن منير الطابق االول  

شقة رقم 2 الدار البيضاء

بمقت�صى عقد عرفي س ل بالدار)

(، (2222 بتاريخ فاتح يونيو) البيضاء)

لشركة) األسا�صي  القانوني  تحرير  تم 

شريك) حات  املسؤولية  محدودة 

وحيد،)مميزاتها كاآلتي:

(((: (IMMOHCINE ( (: التسمية)

إيموحسين)

الهدف االجتماعي:)

التطوير و الترويج العقاري بكافة)

أشكاله

بأي وسيلة على) الشراء) البيع و  (

جميع األرا�صي الخالية أو املباني التي)

سيتم هدمها.
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عمليات) جميع  تسيير  و  تدبير  (

التقسيم على هذه األرا�صي)،)وبناء)أي)

منشآت يتم تنفيذها ألغراض سكنية)

أو تجارية أو مهنية أو إدارية)،

بهدف) العمليات  جميع  تنفيذ 

املحدد) املؤس�صي  الغرض  تحقيق 

الفوائد) أخذ  أو  (، النحو) هذا  على 

املساهمات) طريق  عن  املشاركة  أو 

أو) (، أو عمليات االندماج) (، ال زئية)

(، املالية) األوراق  شراء) أو  االكتتاب 
في جميع الشركات القائمة أو في طور)

حي) أو  مشابه  غرض  مع  التأسيس.)
صلة.

األنشطة) كل  عامة  بصفة  و  (
الصناعية،) التجارية،) املالية،)
العقارية و املنقولة املرتبطة مباشرة)

أو غير مباشرة بالغرض االجتماعي.
الشريك الوحيد:)

موحسين البعمراني مزداد بتاريخ)
بمراكش) ( يقطن) (22-23-1982
679)حمل لبطاقة) 1--)رقم) صوكوما)

 EE7927(التعريف الوطنية
املقر االجتماعي:

الزرقاء) اقامة  (: البيضاء) الدار 
رقم)117)زنقة ابن منير الطابق االول))

شقة رقم)2
درهم) (122.222.22 ( الرأسمال:)
بقيمة) حصة  (1.222 إلى) مقسمة 

100،00)درهم للحصة.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 ( املدة:)

تس يلها بالس ل التجاري.
السنة االجتماعية:))تبدأ من فاتح)
يناير و تنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.

تسيير الشركة:))تم تعيين
السيد موحسين البعمراني مزداد)
بتاريخ)1982-23-22)يقطن))بمراكش)
679)حمل لبطاقة) 1--)رقم) صوكوما)
.مسيرا) (EE7927. الوطنية) التعريف 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت عدد)829725 .     

الس ل) في  الشركة  تس يل  تم 

التجاري بتاريخ)32)يونيو)2222)تحت)

عدد)548.529.
قصد النشر و اإلعالن

225I

BT CONSEIL

 ACADEMUS

MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

  ACADEMUS MANAGEMENT

»شركة حات املسؤولية املحدودة 

حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  شارع 

مارش زنقة ابن نفيس الطابق 3 

اقامة بن سعيد شقة 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

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

.22295

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم األول:)

استقالة املسيرالسيد لحسين) مايلي:)

بيربو من مهامه كمسيرا وإعفائه نهائًيا)

.
ً

وكامال

ينص) الذي  الثاني:) ( رقم) قرار 

تسير الشركة من طرف) ( على مايلي:)

غير) لفترة  حضري  ابتسام  السيدة 

بشكل) الشركة  ستلتزم  محدودة.)

الشريك) توقيع  خالل  من  صحيح 

بيربو ل ميع) السيد لحسين  الوحيد 

العمليات هناك املتعلقة بما في حلك)

العمليات املصرفية واملالية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي) وثالثون:) سبعة  رقم  بند 

تسير الشركة من) ( ينص على مايلي:)

طرف السيدة ابتسام حضري لفترة)

غير محدودة.)ستلتزم الشركة بشكل)

الشريك) توقيع  خالل  من  صحيح 

بيربو ل ميع) السيد لحسين  الوحيد 

العمليات هناك املتعلقة بما في حلك)

العمليات املصرفية واملالية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829496.
226I

Myriam et Sami Consulting

 MYRIAM ET SAMI
 CONSULTING

مريم وسامي كونسيلتينج
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Myriam et Sami Consulting
412 شارع الزرقطوني إقامة حمد 
الشقة 1 ، 22262، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
 Myriam et Sami Consulting

مريم وسامي كونسيلتينج شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة حمد الشقة 
1 - 22262 الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
546683

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
Myriam et Sami Consulting)مريم)

وسامي كونسيلتينج.
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارية.
 412 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حمد الشقة)
اململكة) البيضاء) الدار  (22262  -  1

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم زعوك):))122)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زعوك  مريم  السيدة 
إقامة) الصغير  الحسن  أبو  زنقة  (29
الدار) (22372  31 الشقة) ال راح 

البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زعوك  مريم  السيدة 
إقامة) الصغير  الحسن  أبو  زنقة  (29
الدار) (22372  31 الشقة) ال راح 

البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

227I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

BIG-PAIN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
BIG-PAIN شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة رقم 
1582 الوفاء سوق السبت  - 14222 

القنيطرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.55965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تغيير) تم  (2222 ماي) (28 في) املؤرخ 
إلى) (« »مقهى) من) الشركة  نشاط 

»مخبزة و حلويات)».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)292.

228I

BUSINESS CENTER.COM

WATSCO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب

WATSCO شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد املومن رقم 236 زنقة باسكي 

اقامة ف8 طابق 2 مكتب رقم 6 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548745

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (24

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WATSCO

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:

-)أعمال البناء.

-)بيع مواد البناء.

الصحية) املعدات  جميع  بيع  (-

ومعدات السباكة الصناعية واملباني.

-)معدات حمامات السباحة.

وتحليل) معال ة  معدات  بيع  (-

املياه.

-)بيع معدات الري.

-)التكييف والتهوية واالستخراج.

والطاقة) الكهربائية  التدفئة  (-

الشمسية والغازية)؛

الكهرباء)الصناعية واملباني.

-)تجارة عامة.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

وغير) واملنقولة  واملالية  التجارية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 

بأحد) (، جزئًيا) أو  كلًيا  (، مباشر) غير 

األشياء)املحددة أو بأي أشياء)مماثلة)

أو مرتبطة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

باسكي) زنقة  (236 رقم) املومن  عبد 

 6 رقم) مكتب  (2 طابق) ف8) اقامة 

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر بنونة):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنونة  عمر  السيد 

 42222   129 رقم) (1 عباد) سيدي 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنونة  عمر  السيد 

 42222   129 رقم) (1 عباد) سيدي 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829958.

229I

CABINET BENISSA

P.P WAHABI
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
P.P WAHABI شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي االدريسية 
2 زنقة 111 رقم 8 - 92222 طنجة  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35263

الشريك) قرار  بمقت�صى 
الوحيداملؤرخ في)24)ماي)2222)تقرر)
حات مسؤولية محدودة) حل شركة 
  P.P WAHABI حات الشريك الوحيد)
درهم) (322.222 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي االدريسية)
92222)طنجة))  -  8 رقم) (111 زنقة) (2
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب االدريسية)
92222)طنجة))  -  8 رقم) (111 زنقة) (2

املغرب.)
و عين:

و) الوهابي  ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا()االدريسية)2)زنقة)111)رقم)
8 92222)طنجة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6636.

212I

FITO GEST

TABARAK TRAVAUX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
TABARAK TRAVAUX شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

موازارن ايت اورير  - 42222 مراكش  
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34445
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 يونيو) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.372.222»
 2.222.222« إلى) درهم«) (632.222»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137426.

211I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

WORLD IRRIGATION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID(AYOUB(IMM(B(N° 36
 AIN(HARROUDA(KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
WORLD IRRIGATION شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم GH2-17 الطابق التاني 
سيدي البرنو�صي 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD IRRIGATION
غرض الشركة بإيجاز):)الفالحة

والسقي الزراعي..
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
التاني) الطابق  (GH2-17 التقدم)
الدار) (22222 البرنو�صي) سيدي 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حسن) صبير  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حسن  صبير  السيد 
 26222  39 الرقم) جمانة  تجزئة 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حسن  صبير  السيد 
 26222  39 الرقم) جمانة  تجزئة 

سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)22722.

212I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE STOF
CONSTRUCTION SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD(ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R(ETAGE(TAGHZOUT

 INEZGANE(INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE STOF
 CONSTRUCTION SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 26 
الزنقة 657 مكرر حي ال رف انزكان 

- 86352 انزكان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
26437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 دجنبر) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE STOF (: تسميتها)

.CONSTRUCTION SARL AU
متعددة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات و البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)26 
الزنقة)657)مكرر حي ال رف انزكان)-)

86352)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد لصفر مصطفي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لصفر مصطفي عنوانه)ا()
الزنقة)451)الرقم)24)ال رف انزكان)

86352)انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لصفر مصطفي عنوانه)ا()
الزنقة)451)الرقم)24)ال رف انزكان)

86352)انزكان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت رقم)1272.
213I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

ELENA TEX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN(DE(LA
 COMPTABILITE(ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
ELENA TEX  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص  الطابق 3 رقم 26 

طنجة  - 92222 طنجة  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تسمية

الشركة متبوعة عند اإلقتضاء) (
. ELENA TEX(:(بمختصر تسميتها

الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
واالعمال املتنوعة..

29)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 26 رقم) (3 الطابق) ( عمر ابن العاص)

طنجة))-)92222)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الغاني ازرولي)):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ازرولي)) الغاني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي بوسيجور زنقة)24)رقم)

25)طنجة))92222)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ازرولي)) الغاني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي بوسيجور زنقة)24)رقم)

25)طنجة))92222)طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6785.

214I

LE LEGALISTE

 MAZY VIANDE
PRODUCTION

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 MAZY VIANDE PRODUCTION
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 

شارع أنفا، زاوية زنقة كلوس دي 
بروفانس، الطابق 9، الشقة ب 8 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAZY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VIANDE PRODUCTION
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املزارع لتربية الحيوانات.
بيع،) شراء،) تصدير،) استيراد،)
معال ة،) توزيع  التفاوض،) تسويق،)
الحيوانية) الثروة  منتجات  تغليف 

ومشتقاتها.)
املتعلقة) العمليات  جميع 
تغليف،) جمع،) تصدير،) باستيراد،)
تسويق املنتجات الزراعية وإنتاجها.

املنتجات،) جميع  بيع  شراء،)
الحبوب،) الزراعية وجميع  األسمدة 
وجميع) للماشية  الغذائية  املنتجات 

منتجات النباتية.
تشغيل املزارع.

واستيراد) تصدير  بيع،) شراء،)
بالنشاط) املتعلقة  األصناف  جميع 

الزراعي.
تأجير) تركيب،) تطوير،) -إنشاء،)
جميع املباني املبنية وغير املبنية التي)
من) شكل  بأي  استخدامها  يمكن 
وأعمال) احتياجات  لتلبية  األشكال 

الشركة.
75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
أنفا،)زاوية زنقة كلوس دي بروفانس،)
الطابق)9،)الشقة ب)8 - 22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 252.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد زيات):))2.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: خلدون) نسيمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد زيات عنوانه)ا()-)-)-)

.-
السيدة نسيمة خلدون عنوانه)ا()

.- - - -
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
(- (- السيد محمد زيات عنوانه)ا()

- -
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829623.
215I

TH CONSULTING

POMPAS
شركة املساهمة
تفويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC
POMPAS شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  75زنقة 
بالنكيت شارع با حمد  - 22292 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15479

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2221 نونبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (792 املسعودي)
)السيد) 792)حصة لفائدة) من أصل)
نونبر) (12 مريم املسعودي بتاريخ) )ة()

.2221
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
املسعودي)339)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) ( 399)حصة لفائدة) أصل)
فضنة ركراكي بتاريخ)12)نونبر)2221.
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (1.585 املسعودي)
لفائدة)) حصة  (1.585 أصل) من 

املسعودي) محمد  موالي  )ة() السيد)
بتاريخ)12)نونبر)2221.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)822942.
216I

TH CONSULTING

POMPAS
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC
POMPAS شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 زنقة 
بالنكيت شارع با حمد - 22292 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15479

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2221 نونبر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (4.722.222»
«1.322.222)درهم«)إلى)»6.222.222 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)822942.
217I

TH CONSULTING

 SOCIETE ARABE DE
 MATERIEL AGRICOLE
 ET INDUSTRIEL Par

Abréviation  SARAMAGRI
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE ARABE DE MATERIEL
 AGRICOLE ET INDUSTRIEL Par
 » Abréviation » SARAMAGRI

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت ملول 
رقم 8 شارع املسيرة طريق تيزنيت - 

82154 اكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.966

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2221 نونبر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (7.222.222»
«2.222.222)درهم«)إلى)»9.222.222 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (18 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)931.

218I

TH CONSULTING

 SOCIETE ARABE DE
 MATERIEL AGRICOLE
 ET INDUSTRIEL Par

Abréviation » SARAMAGRI
شركة املساهمة
تفويت حصص

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE ARABE DE MATERIEL
 AGRICOLE ET INDUSTRIEL

  Par(Abréviation » SARAMAGRI
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت ملول 
رقم 8 شارع املسيرة طريق تيزنيت - 

82154 اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.966



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13418

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2221 نونبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (1.227 املسعودي)
لفائدة)) حصة  (1.227 أصل) من 
السيد))ة()مريم املسعودي بتاريخ)12 

نونبر)2221.
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
املسعودي)517)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) ( 517)حصة لفائدة) أصل)
فضنة ركراكي بتاريخ)12)نونبر)2221.
فاطمة) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (2.414 املسعودي)
لفائدة)) حصة  (2.414 أصل) من 
املسعودي) محمد  موالي  )ة() السيد)

بتاريخ)12)نونبر)2221.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ماي) (18 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)931.
219I

Advance Center

 AFFLATUS CONSULTING
GROUP

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 AFFLATUS CONSULTING

GROUP شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض - 12122 

الرباط املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
161321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFFLATUS CONSULTING

.GROUP
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
-2)تدريب احترافي
-3)أبحاث السوق.

عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك4 
 12122 (- الرياض) حي  النجد  زنقة 

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل ادري�صي):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: السيد اسماعيل ادري�صي)

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
ادري�صي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()63)زنقتي سبتة و العمراوي)
القنيطرة) (14222 ( أ) عمارة  (4 شقة)

املغرب)).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادري�صي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()63)زنقتي سبتة و العمراوي)
القنيطرة) (14222 أ) عمارة  (4 شقة)

املغرب))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)-.
222I

ASMAA MEDIA GROUP

ANIRLUM
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

ANIRLUM شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

42 مجموعة ي رقم 25 الولفة  - - 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

527821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2221 يناير) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANIRLUM

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنواع) وجميع  األملنيوم  بروفيالت 

اإلكسسوارات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- (- ( الولفة) (25 مجموعة ي رقم) (42

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( شنيتي) انس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شنيتي  انس  السيد 

 38 عمارة) صوفيا  رياض  ليساسفة 

شقة)3).)البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شنيتي  انس  السيد 

 38 عمارة) صوفيا  رياض  ليساسفة 

شقة)3)).)البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)783586.

221I

STE ACHIK LOGISTIQUE

CHEIKHNA TRANS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHEIKHNA TRANS

شارع علي ولد البن الطابق السفلي 
رقم 12 ، 73222، الداخلة املغرب

CHEIKHNA TRANS شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي 

ولد البن الطابق السفلي رقم 12 - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

21963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHEIKHNA TRANS

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)

للنقل) بالعمولة  كوكيل  اعمال 

البضائع لحساب الغير

نقل البضائع لحساب الغير

نقل األفراد نيابة عن الغير

تأجير جميع أنواع معدات النقل

النقل العام الخاص لألشخاص

شكل) بأي  والدولي  املحلي  النقل 

من األشكال.
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نقل البضائع والنقل املبرد
إصالح ومنفذ السيارة

استيراد املعدات املتعلقة بنشاط)
الشركة

جميع العمليات التجارية املحلية)
وتوزيع) وتصدير  واستيراد  والدولية 
غير) والبضائع  املنتجات  جميع 

املحظورة.
والوساطة) واالتصال  التمثيل 
ل ميع) والوساطة  واملساعدة 

املنتجات والخدمات واألنشطة.
توصيل وجبات منزلية

جمع وتسليم الغسيل املكوي
توصيل التسوق للمنزل)،

واليقظة) والصيانة  الصيانة 
املؤقتة في املنزل)،)من املنزل الرئي�صي)

والثانوي
بشكل) تساهم  التي  األنشطة  (
وتقديم) تنسيق  في  وحصري  مباشر 

الخدمات الشخصية
السريع) والنقل  السريع  البريد 

للطرود
نقل البضائع على الطرق العامة)
وتأجير) (، الغير) عن  نيابة  بمقابل 
مع) حمولة  بأي  املرهونة  املركبات 
بالنقل) املتعلقة  والخدمات  (، سائق)
البري للبضائع نقل القصير والطرود)
وتصدير) واستيراد  الطرود  نقل  و 
وامللحقات) واإلمدادات  املعدات 

املتعلقة بأنشطة النقل البري
التجارة والش اعة والوساطة

تقديم الخدمة)،)التجارة.
أعمال مختلفة

استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع علي)
 -  12 السفلي رقم) الطابق  البن  ولد 

73222)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
افضيلي) العينين  ماء) السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

افضيلي) العينين  ماء) السيد 
 29 رقم) اغريبيالت  حي  عنوانه)ا()

73222)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
افضيلي) العينين  ماء) السيد 
 29 رقم) اغريبيالت  حي  عنوانه)ا()

73222)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
يونيو)2222)تحت رقم)1114/2022.
222I

STE CONSEIL MAROC

BIG ELECTRO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
BIG ELECTRO  شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 392 

شارع املحمدية تطوان تطوان 
93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
31817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (25
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELECTRO
تجهيزات) (: غرض الشركة بإيجاز)

املنزلية)
صيانة التجهيزات.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع املحمدية تطوان تطوان) (392

93222)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بنمو�صى) ملياء) السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: الزنان) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنمو�صى  ملياء) السيدة 
اللبادي) عمارة  امزيان  محمد  شارع 
تطوان) (93222 تطوان) (22 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() الزنان  يوسف  السيد 
ط) اليسر  اقامة  اللكوس  واد  شارع 
تطوان) (93222 تطوان) (21 رقم) (21

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنمو�صى  ملياء) السيدة 
اللبادي) عمارة  امزيان  محمد  شارع 
رقم)22)تطوان)93222)تطوان املغرب
عنوانه)ا() الزنان  يوسف  السيد 
ط) اليسر  اقامة  اللكوس  واد  شارع 
تطوان) (93222 تطوان) (21 رقم) (21

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1454.
223I

(T.C.E CONSULTING((ط.س.ؤ كنسولتينك

 ARTWAYR - آرتوير طرونس
TRANS

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

حي تجزئة الداودية  قطعة رقم 121 
، 92222، طنجة املغرب

 ARTWAYR - آرتوير طرونس
TRANS شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مجمع 
املستقبل أمنية A1 رقم 126 - 

9222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (18

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

آرتوير) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ARTWAYR TRANS(-(طرونس

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البري املحلي والدولي للبضائع).

مجمع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املستقبل أمنية)A1)رقم)126 - 9222 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))محمد بوكفة):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ))املصطفى الربيب) السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوكفة  محمد  ( السيد)

 15 رقم) ( (22 أمل) الحسني  امل مع 

92222)طنجة املغرب.

الربيب) املصطفى  ( ( السيد)

 3 عنوانه)ا()امل مع السعادة الشطر)

مجموعة)9)عمارة)1)رقم)12 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوكفة  محمد  ( السيد)

 15 رقم) ( (22 أمل) الحسني  امل مع 

92222)طنجة املغرب.
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الربيب) املصطفى  ( ( السيد)

الشطر) السعادة  امل مع  عنوانه)ا()

ر) (12 رقم) (1 عمارة) (9 مجموعة) (3

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255372.

224I

EXPERFIN

ALIZEE BET
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERFIN

شارع واد سبو، 32 إقامة جوهرة 

رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 

22222، الدار البيظاء املغرب

ALIZEE BET شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

واد سبو اقامة جوهرة رقم 2، األلفة 

- 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

543167

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (14

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALIZEE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BET

غرض الشركة بإيجاز):))الهندسة)

مكتب) والبحوث والدراسات الفنية،)

التصميم.)شركة هندسية استشارية.

32)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

واد سبو اقامة جوهرة رقم)2،)األلفة)

- 22222)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

دوروتي) سيرج  تياري  السيد 
 122 بقيمة) حصة  (52 ( (: داسيلفا)

درهم للحصة).
السيدة دراكانا روبيك):))52)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
دوروتي) سيرج  ياري  السيد 
شارل) شارع  (12 عنوانه)ا() داسيلفا 

دوكول)78222)فرساي فرنسا.
روبيك عنوانه)ا() دراكانا  السيدة 
93)زنقة ريمي كونستون)27222)افرو)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دوروتي) سيرج  ياري  السيد 
شارل) شارع  (12 عنوانه)ا() داسيلفا 

دوكول)78222)فرساي فرنسا
روبيك عنوانه)ا() دراكانا  السيدة 
93)زنقة ريمي كونستون)27222)افرو)

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)-.

225I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE SMART
FOURNITURES SARL

إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE SMART
FOURNITURES SARL »شركة 

حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
األر�صي إقامة امل د شارع الرياض 
رقم 122 - 92222 طنجة املغرب.

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

.92789

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
الزيادة في رأسمال الشركة ب) مايلي:)
 9222 إلى) مقسمة  درهم  (922.222
درهم للحصة،) (122 حصة من فئة)
بالتعويض مع خصم الذمم املدينة)
هي) و  الدفع  املستحقة  و  السائلة  و 
الديوري) إبراهيم  (: كالتالي) محررة 
4522)حصة و أحمد البجاوي)4522 

حصة
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�صي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الزيادة في رأسمال الشركة ب) مايلي:)
922.222)درهم ليرتفع من)122.222 
إلى) مقسمة  (1.222.222 إلى) درهم 
فئة) من  اجتماعية  حصة  (12.222

122)درهم للحصة)
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
 5222 ( الديوري) إبراهيم  السيد 
حصة و أحمد البجاوي))5222)حصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255294.
226I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 STE STATION DE SERVICES
NADAFA SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 RUE(IBN(ROUCHD, IMMEUBLE
  MOUHANDISSINE,4ème

 ETAGE, APPARTEMENT(N°31
 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 STE STATION DE SERVICES

NADAFA SARL AU شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

محمد VI-  رقم 434 -الحي  القديم 

الطابق الثاني  - 65822 تاوريرت 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (16

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STATION DE SERVICES NADAFA

.SARL AU

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات) و  املحروقات  توزيع 

و) السيارات/مقهى  و  للشاحنات 

مطعم/فندق.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القديم) ( -الحي) (434 رقم) ( (-VI محمد)

تاوريرت) (65822 (- ( الثاني) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد املالك بشيري):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بشيري) املالك  عبد  السيد 

عنوانه)ا()241)تجزئة النصر تاوريرت)

65822))تاوريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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بشيري) املالك  عبد  السيد 
عنوانه)ا()241)تجزئة النصر تاوريرت)

65822))تاوريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)22/194.
227I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE GLOBEY SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

SOCIETE GLOBEY SARL شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة في 
الطابق الثاني تجزئة B313 شارع 

عبد هللا الكرسيفي حي الهدى اكادير 
- 82272 أكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
51111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE GLOBEY SARL
-امتالك) (: بإيجاز) غرض الشركة 

وكالة عقارية
-تأجير قاعات تدريب واماكن عمل)
مشتركة و غرف اجتماعات مختلفة)

ومكاتب ادارية او افتراضية.
العمليات) جميع  عامة  -وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض ا لشركة.
شقة في) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع) (B313 تجزئة) الثاني  الطابق 
عبد هللا الكرسيفي حي الهدى اكادير)

- 82272)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا كبور):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: الزيادي) الياس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كبور  هللا  عبد  السيد 
6)رقم) 4)زنقة) حي ايت اغيوس بلوك)
اكادير) (82652 اكادير) تيكوين  (31

املغرب.
عنوانه)ا() الزيادي  الياس  السيد 
الشرف) حي  (142 رقم) (123 بلوك)

اكادير)82232))اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كبور  هللا  عبد  السيد 
6)رقم) 4)زنقة) حي ايت اغيوس بلوك)
اكادير) (82652 اكادير) تيكوين  (31

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)129313.
228I

إئتمانية الوفاء

AZIZ AYOUB TRAVAUX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
AZIZ AYOUB TRAVAUX شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
املراونة بني اخلوق البروج - 26252 

البروج املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (31

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZIZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AYOUB TRAVAUX

 -  1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال مختلفة للبناء

2)-)السباكة

-3)النجارة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 26252 (- املراونة بني اخلوق البروج)

البروج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مروان عبد العزيز):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  مروان  السيد 

اخلوق) بني  املراونة  دوار  عنوانه)ا()

البروج)26252)البروج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  مروان  السيد 

اخلوق) بني  املراونة  دوار  عنوانه)ا()

البروج)26252)البروج املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2222)تحت رقم)323/2022.

229I

S.H EXPERTISE

 CIVIL ENGINEERING AND
 THE DEVELOPMENT OF
NETWORKS OF AFRICA

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,12

 Derb  Loubila(Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
 CIVIL ENGINEERING AND
 THE DEVELOPMENT OF

NETWORKS OF AFRICA شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
عقبة شقة رقم 2 آكدال  - 12292 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.122433

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عمر))العطاوي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (122
122)حصة لفائدة))السيد))ة()يونس))

سنادي بتاريخ)32)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (29 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125927.

232I

مستامنة شامة

PANDA CAR.SERVICE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
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PANDA CAR.SERVICE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بني 
بوغمارن احدادا الناظور - 62222 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15973

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 مارس) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()حمزة))بنصديق)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
عبد الوفي بنصديق بتاريخ)12)مارس)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)21)يناير)

2222)تحت رقم)123.
231I

مستامنة شامة

VANA GESTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
VANA GESTION شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : سوق 
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور 

- 62222 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.12265

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2221 غشت) (25 في) املؤرخ 
حات) شركة  (VANA GESTION حل)
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)درهم)

سوق) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور)-)
الناظور املغرب نتيجة الزمة) (62222

القطاع.
و عين:

و) الحمراني  ( محمد) السيد)ة()
انصار) بني  ال ديد  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (62222 الناظور)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
سوق) وفي  (2221 غشت) (25 بتاريخ)
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور)-)

62222)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)غشت)

2221)تحت رقم)3752.
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مستامنة شامة

VANA GESTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
VANA GESTION شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور 

- 62222 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.12265

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2221 يوليوز) (29 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 VANA(محدودة حات الشريك الوحيد
 12.222 مبلغ رأسمالها) ( (GESTION
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق)
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور)
(: الناظور املغرب نتيجة ل) (62222  -

ازمة القطاع.

سوق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
افنطراس بني سيدال لوطا الناظور)-)

62222)الناظور املغرب.)
و عين:

و) الحمراني  ( ( محمد) السيد)ة()
انصار) بني  ال ديد  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (62222 الناظور)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)غشت)

2221)تحت رقم)3751.
233I

MOORISH

GREEN PASSION
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
GREEN PASSION شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

22 النخيل - 22342 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN PASSION
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير والتجارة.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سمية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

الرقم) (4 الطابق) (3 شهرزاد) إقامة 

الدار البيضاء) (22342 (- النخيل) (22

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)HMY(SASU(:((50)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

952)حصة) ( (: السيد متيرا يونس)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() (HMY SASU الشركة)

فرنسا)27422)فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا() يونس  متيرا  السيد 

فرنسا)76352)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يونس  متيرا  السيد 

فرنسا)76352)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829525.

234I

SOCOGESE

TEXBEL
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCOGESE

شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب

TEXBEL شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 

عين الشقف زاوية سان لويس و 
زنقة 48 السعادة إقامة تاجموعتي - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.21475



13423 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (31 في) املؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  (TEXBEL
املحدودة مبلغ رأسمالها)100.000,00 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق)
و) لويس  سان  زاوية  الشقف  عين 
48)السعادة إقامة تاجموعتي)-) زنقة)
فاس املغرب نتيجة لتوقف) (32222

النشاط.
و عين:

بالخياط) ( ( ادريس) السيد)ة()
الزكاري و عنوانه)ا()135شارع حسان)
فاس املغرب) (32222 طريق ايموزار)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
بتاريخ)31)ماي)2222)وفي طريق عين)
الشقف زاوية سان لويس و زنقة)48 
 32222 (- السعادة إقامة تاجموعتي)

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2022/2759.

235I

PARTAGE CONSULTING

ZILIL GARDEN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة 1 الطابق 

 Tanger ،92222 ، 76 السادس رقم
املغرب

ZILIL GARDEN شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183, 
 AVENUE PRINCE HERITIER
 CENTRE(NREA(LOCAL 13

TANGER  طنجة 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZILIL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GARDEN
•)تشغيل) (: غرض الشركة بإيجاز)
الرياض) تأجير  (، الضيافة) بيوت 
جميع) تشغيل  (، املفروشة) للغرف 
وامل معات) واملوتيالت  الفنادق 

السياحية واملنتجعات.
•)تشغيل املوائد وغرف الضيوف)
السياحية) األسواق  عن  والتنقيب 
وفني) سياحي  الخارج  وفي  املغرب  في 

للرسوم املتحركة.
اإلقامات) وبيع  وترويج  تنظيم  (•
الفردية أو ال ماعية بناًء)على الطلب)
اإلقامة) إلى  باإلضافة  (، الكتالوج) أو 

ال ماعية)،
أي) على  االستحواح  أو  إنشاء) (•
مؤسسات) من  هدفه  يكون  عمل 
الوجبات) ومقاهي  واملطاعم  الشرب 
وغرف) البيتزا  ومطاعم  الخفيفة 

الشواء)والكافيتريات)؛
•)اقتناء)واستئجار وتشغيل جميع)
اإلقامة) وأماكن  الفنادق  معدات 

واإلقامة املؤقتة
الدوائر) وتنفيذ  وترويج  دراسة  (•
املتحركة) والرسوم  السياحية 
السياحية والفعاليات وتأجير معدات)

الصوت والضوء)وتنظيم العروض.
•)تأجير مقر الشركة لصالح منتجي)
(، )أفالم) والبصرية) السمعية  املواد 
(، مجالت) (، التقاط صور) (، إعالنات)

إلخ(
جميع) وتشغيل  وتأجير  اقتناء) (•
ركوب) املغامرات:) سياحة  معدات 
واملوتوكروس) ال بال  في  الدراجات 
والرحالت والتجديف وأي شكل آخر)

من أشكال سياحة املغامرات)؛

مواد) جميع  واستيراد  شراء) (•
املطاعم والفنادق والديكور والبناء

•)استيراد وتصدير)،)تجارة)،)شراء)
(، إرسالية) (، امتياز) (، تمثيل) (، بيع) (،
اليدوية) الحرف  ل ميع  عامة  تجارة 
وتصدير) استيراد  (، الديكور) ومواد 
وامللحقات) واألجزاء) األصناف  جميع 
واملعدات واآلالت وجميع املواد املعدة)
للحرف اليدوية أو الصناعية نشاط؛

أو التجديد) •)جميع أعمال البناء)
(، البناء) وإعادة  (، الحالي) للبناء)
خالل) من  وخاصة  (، والترميم)
استخدام التقنيات واملواد التقليدية
الزينة) خشب  نحت  أعمال  (•
الخشبية) واملواد  األثاث  وصناعة 

الصلبة
•)حرفة النجارة وصناعة املنتجات)

الخشبية.
•)صناعة الخزائن وتصنيع األثاث)
والتطعيم) القشرة  بتقنية  الفاخر 

والنحت)،
املشغوالت) وتصدير  استيراد  (•
اليدوية))الخشب)،)الطالء)،)الفخار)،)

الخزف)،)الحديد املطاوع)،)إلخ(.
جميع أعمال النجارة الخشبية) (•
والنجارة) واملراجل  والحديدية 
املعدنية وملحقاتها املتعلقة بالنشاط)

الحرفي والصناعي.
في) املتخصص  املنهي  التدريب  (•

قطاع السياحة
واإلنتاج.) واإلبداع  التصميم  (•
واالستشارية) الترويجية  البعثات 

املتعلقة بالسياحة.
•)إنشاء)وحيازة وبيع وتأجير وتأجير)
املنشآت) جميع  وتشغيل  وتركيب 
الصناعية والتجارية املرتبطة بشكل)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة.
جميع) في  الشركة  مشاركة  (•
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها)
جميع) في  (، إنشاؤها) سيتم  التي  أو 
العمليات التجارية أو الصناعية التي)
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير)
بأي) وحلك  (، الشركة) بهدف  مباشر 
وال سيما عن طريق إنشاء) (، وسيلة)
جديدة.) أجنبية  أو  مغربية  شركات 
املالية) األوراق  أو االكتتاب أو شراء)

التحالفات) أو  الشركات  حقوق  أو 

أو) املشتركة  املشاريع  أو  االندماجية 

غير حلك)؛

جميع املعامالت) (، وبشكل أعم) (•

أو غير) املنقولة  (، من أي نوع كانت)

املنقولة)،)القانونية)،)االقتصادية أو)

التجارية أو املدنية املتعلقة) (، املالية)

�صيء) بأي  أو  أعاله  املذكور  بالكائن 

آخر مشابه أو حي صلة)،)من املحتمل)

أن تروج بشكل مباشر أو غير مباشر)

أو) إليه شركة  يسعى  الذي  للغرض 

امتدادها أو تطويرها..

(,183 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 AVENUE PRINCE HERITIER

 CENTRE NREA LOCAL 13

طنجة) (92222 طنجة) ( (TANGER

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

األندل�صي:)) ربيع  مصطفى  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

األندل�صي) ربيع  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا()29)شارع أبو عبد هللا بلحاج)

أنفا)2222)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

األندل�صي) ربيع  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا()29)شارع أبو عبد هللا بلحاج)

أنفا)2222)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255128.

236I



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13424

املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ »ENTREPRISE
 MASTOUR POUR LA

 PRODUCTION DE MIEL«
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »ENTREPRISE
 MASTOUR POUR LA

 PRODUCTION(DE(MIEL« SARL
AU  شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اجمو 

ايت والل - 47723  زاكورة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( »ENTREPRISE (:
 MASTOUR POUR LA
 PRODUCTION DE MIEL» SARL

. AU
إدارة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتطوير) )إنتاج  الزراعية) العمليات 

وتسويق املنتجات املحلية(..
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اجمو)

ايت والل)-)47723))زاكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( مستور) عدي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( مستور) عدي  السيد 
47723))زاكورة) دوار اجمو ايت والل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( مستور) عدي  السيد 
47723))زاكورة) دوار اجمو ايت والل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

2222)تحت رقم)-.

237I

إئتمانية الوفاء

STATION BENI YAGRINE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
STATION BENI YAGRINE شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
النواجحة جماعة بني يكرين سطات 

- 26222 سطات املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION BENI YAGRINE
1)محطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للوقود
-2)مقهى.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النواجحة جماعة بني يكرين سطات)

- 26222)سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 222.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جرموني بوشعيب):))2.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوشعيب) جرموني  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد احمد بن ياكرين)
اوالد سيدي بنداوود سطات)26222 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعيب) جرموني  السيد 
عنوانه)ا()دوار اوالد احمد بن ياكرين)
اوالد سيدي بنداوود سطات)26222 

سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2222)تحت رقم)440/2022.
238I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FONCIERE MEDIC SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc
 FONCIERE MEDIC SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 الحرية   
1 الطابق 2 الشقة 3 شارع فلسطين    

- 28822 املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32927

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERE MEDIC SARL AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق او العمارات).

عنوان املقر االجتماعي):)4)الحرية)))

1)الطابق)2)الشقة)3)شارع فلسطين))))

- 28822)املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد ياسين همادي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد ياسين همادي)

 28822   175 تجزئة ياسمينة الرقم)

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد ياسين همادي)

 28822   175 تجزئة ياسمينة الرقم)

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)1279.

239I
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CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

SADINFO SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

SADINFO SARL AU شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

االمم شارع ابي الدرداء اقامة بشرى 
الطابق 1 رقم 21  - 92222 طنجة 

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.86951

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)صدقي) )سهيل) )ة() تفويت السيد)
122)حصة اجتماعية من أصل)122 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد املطلب)

الحا�صي))بتاريخ)26)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6576.
242I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

TSM SAS SARL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
TSM SAS SARL شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االردن إقامة يامينة 2 طابق 5 رقم 

87 - 92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TSM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAS SARL

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للبضائع.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (5 طابق) (2 االردن إقامة يامينة)

87 - 92222)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد نورالدين سنان)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نورالدين سنان عنوانه)ا()
23حي البواب اسفي) زنقة) (11 الرقم)

46222)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نورالدين سنان))عنوانه)ا()
23حي البواب اسفي) زنقة) (11 الرقم)

46222)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255319.

241I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

EXTRA TRADECONS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
EXTRA TRADECONS شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 29 

عمرو بن العاص الطابق الثالث رقم 
26 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EXTRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRADECONS
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتنوعة.
 29 عنوان املقر االجتماعي):)شارع)
عمرو بن العاص الطابق الثالث رقم)

26 - 92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( يشو) بن  العالي  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يشو)) بن  العالي  عبد  السيد 

ملفاضل) الشيخ  شارع  عنوانه)ا()

سال) (12232 سال) (6 رقم) الغمارة 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يشو)) بن  العالي  عبد  السيد 

ملفاضل) الشيخ  شارع  عنوانه)ا()

سال) (12232 سال) (6 رقم) الغمارة 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255322.

242I

MOORISH

 HK-COMMERCE ET
SERVICE

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب

 HK-COMMERCE ET SERVICE

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

22242 الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

HK- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMMERCE ET SERVICE

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط(.
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 412 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة)

1 - 22242)الدارالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 22.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
بول) كواديو  هوفويت  السيد 
 122 بقيمة) حصة  (142 ( (: ويلفريد)

درهم للحصة).
 62 ( (: السيدة علي كوفي سينثيا)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بول) كواديو  هوفويت  السيد 
العاج)) ساحل  عنوانه)ا() ويلفريد 
99326)ساحل العاج))ساحل العاج).
سينثيا) كوفي  علي  السيدة 
 99326 ( العاج) ساحل  عنوانه)ا()

ساحل العاج))ساحل العاج).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بول) كواديو  هوفويت  السيد 
العاج)) ساحل  عنوانه)ا() ويلفريد 
99326)ساحل العاج))ساحل العاج)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828861.
243I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

 CIRTAKECH TELECOM
SOLUTION

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 CIRTAKECH TELECOM

SOLUTION شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سوريا اقامة الوجداني شقة رقم 42 

الطابق رقم 4 جليزمراكش املغرب - 

42222 مراكش  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CIRTAKECH TELECOM (:

.SOLUTION

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألعمال) والكهرباء) االتصاالت 

املتنوعة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سوريا اقامة الوجداني شقة رقم)42 

(- جليزمراكش املغرب) (4 الطابق رقم)

42222)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد تمزي ندير):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ندير  تمزي  السيد 

  75215 بيتارد) جورج  15شارع 

75215))باريس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ندير  تمزي  السيد 

  75215 بيتارد) جورج  15شارع 

75215)باريس))فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137344.
244I

FIDAROC GRANT THORNTON

CADS MOROC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CADS MOROC شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كازا 

مارينا يزنيس سانتر، تور كريستال، 
الطابق العاشر، شارع املوحدين، - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CADS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MOROC
وكالة) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلشهارالرقمي.
عنوان املقر االجتماعي):)كازا مارينا)
يزنيس سانتر،)تور كريستال،)الطابق)
 22222 (- شارع املوحدين،) العاشر،)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 98.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

ص) م  د  أدس  كونكت  الشركة 

درهم) (122 982)حصة بقيمة) ( (: ص)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ص) م  د  أدس  كونكت  الشركة 

ص عنوانه)ا()وحدة رقم)326،)مازايا)

JLTE-PH2-بلوت(،BB2(بيزنيس،)محج

99247)دبي) BB2.جوميرا اليك تاورز)

اإلمارات العربية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عماد الدين املهيري)

 55th,( St.( District( 4, عنوانه)ا()

Heliopolis 4472351 caire egypte

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.

245I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DADOUCH CAR
إعالن متعدد القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

DADOUCH CAR »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

عبدالكريم طوريس زنقة ايراهيم 

الروداني مكاتب برانطو الطابق 

5 رقم 33، فاس - 32222 فاس 

اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.56695

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)



13427 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 DADOUCH تغير اسم الشركة من)

GENERAL YS CAR(الى(،CAR

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

العنوان) الى  الشركة  مقر  تحويل 

تجزئة) (،59 رقم) (: ال ديد الكائن ب)

(،5 رقم) مكتب  (،1 الطابق) اعرفت 

طريق عين الشقف،)فاس

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) يوسف  صفار  السيد  استقالة 

مهمة التسير

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مسيرة) نجوى  صفار  السيدة  تعين 

وحيدة للشركة

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

مايلي:)اسناد صالحيات التوقيع أمام)

للسيد) املالية  و  البنكية  املؤسسات 

صفار يوسف

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 DADOUCH تغير اسم الشركة من)

GENERAL YS CAR(الى(،CAR

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

العنوان) الى  الشركة  مقر  تحويل 

تجزئة) (،59 رقم) (: ال ديد الكائن ب)

(،5 رقم) مكتب  (،1 الطابق) اعرفت 

طريق عين الشقف،)فاس

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

من) يوسف  صفار  السيد  استقالة 

السيدة صفار) تعين  التسيرو  مهمة 

نجوى مسيرة وحيدة للشركة

على) ينص  الذي  (:9 رقم) بند 

مايلي:)اسناد صالحيات التوقيع أمام)

للسيد) املالية  و  البنكية  املؤسسات 

صفار يوسف

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3475.

246I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

REUSSITE TELECOM
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
REUSSITE TELECOM شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
9 شارع ال يش امللكي أطلس 

مكاتب اإلدريسية الطابق 6 مكتب 
43، فاس - 32222 فاس اململكة 

املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.23525

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.222.222»
 2.222.222« إلى) درهم«) (822.222»
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3462.
247I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STATION OUM RABIAA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

STATION OUM RABIAA  شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تادلة فارة - 54222 خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.2299

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يناير) (21 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ازرماي محسن كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

23)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)261.

248I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

RAJVITEC

شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54222، خنيفرة املغرب

RAJVITEC    شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تادلة فارة - 54222 خنيفرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1437

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يناير) (21 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ازرماي محسن كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

23)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)262.

249I

mohammed boumzebra

STE ZIDOUH TRADING

شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ste zidouh trading شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الهدى 

بلوك 5 الرقم 52 - 23352 سوق 

السبت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3213

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

2221)تقرر حل) 28)شتنبر) املؤرخ في)

حات) شركة  (ste zidouh trading

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (62.222

الرقم) (5 اإلجتماعي حي الهدى بلوك)

املغرب) السبت  سوق  (23352  -  52

نتيجة الالزمة االقتصادية و كوفيد)

19

بتاريخ) (81/2022 رقم) اليد  رفع 

02/06/2022

و عين:

و) زيدوح  ( محمد) السيد)ة()

 23352 السبت) سوق  عنوانه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب  السبت  سوق 

للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

حي) وفي  (2221 شتنبر) (28 بتاريخ)

الهدى بلوك)5)الرقم)52)اوالد النمة)-)

23352)سوق السبت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

.165/2022

252I
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AMATRUST

DETROIT INDUSTRIES S.A
إعالن متعدد القرارات

AMATRUST

 BD(DE(PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE(N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

 DETROIT INDUSTRIES S.A

»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية التجزئة 48-47  - - 

ال ديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.2323

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

السيدة) ( ( (: تعيين متصرفتين) مايلي:)

مغربية) ،جنسيتها  التمسماني) عالية 

 17/10/1977 بتاريخ) ( مزدادة) (،

رقم) الوطنية  للبطاقة  حاملة  و 

K281243)و السيدة كنزة التمسماني)

بتاريخ) ( مزدادة) (، جنسيتها مغربية) (،

للبطاقة) حاملة  و  (23/04/1975

K281242(الوطنية رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التمسماني) فريد  السيد  استقالة 

للشركة،مع) كمديرعام  منصبه  من 

مل لس) كرئيس  بمهامه  احتفاضه 

اإلدارة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

التمسماني) غيتة  ( السيدة) تعيين 

كمديرة عامة.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

هللا) عبد  بن  رجاء) السيدة  تعيين 

كمديرة عامة منتدبة.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

التمسماني) ( غيتة) السيدة  مايلي:)

ستكونان) هللا  بنعبد  رجاء) والسيدة 

املمثلتين القانونييتن للشركة بنفس)

الصالحيات.

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الصالحيات) اإلدارة  مجلس  يمنح 

غيتة)) السيدة  العامة  للمديرة 

التمسماني و املديرة العامة املنتدبة)

لغرض) هللا،) بنعبد  رجاء) السيدة 

التوقيع املشترك على أي التزام وأي)

مدفوعات بنكية نيابة عن الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)562.

251I

االتقان للحسابات

GLOBAL TEC PRO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب

GLOBAL TEC PRO شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 

الشرقية ل84 الناضور - 62232 

الناضور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

24341

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL TEC PRO

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي ترقاع)
 62232 (- الناضور) ل84) الشرقية 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: خليفي) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خليفي  فوزي  السيد 
الناضور) شيكر  بني  عيادة  دوار 

62322)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خليفي  فوزي  السيد 
الناضور) شيكر  بني  عيادة  دوار 

62322)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)يونيو)

2222)تحت رقم)1451.

252I

DAR COMPTABILITE

EZZOUAOUI IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC
 EZZOUAOUI IMMOBILIER

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الكشاضية سلوان ص ب 416 
سلوان - 62722 الناظور املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
24343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EZZOUAOUI IMMOBILIER

)االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري واشغال البناء)والتجهيز).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 416 ب) ص  سلوان  الكشاضية 

سلوان)-)62722)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.344.322)درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق) عبد  الزواوي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

(: الرزاق) عبد  الزواوي  السيد 

22443)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  الزواوي  السيد 

سلوان) (21 الحرشة) دوار  عنوانه)ا()

62722)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق) عبد  الزواوي  السيد 

سلوان) (21 الحرشة) دوار  عنوانه)ا()

62722)الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)1684.

253I
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Société somicoc

شركة مقهى ايرمانوس
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة مقهى ايرمانوس  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 
673 تجزئة البركة مقاطعة سايس 
املتجرين رقم 1 و 2  - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مقهى ايرمانوس).
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مقاطعة) البركة  تجزئة  (673 رقم)
سايس املتجرين رقم)1)و)2  - 32222 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: محمد) لشهب  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  لشهب  السيد 
122)تجزئة الوفاء)4)الطابق)2)طريق)

صفرو))32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  لشهب  السيد 
122)تجزئة الوفاء)4)الطابق)2)طريق)

صفرو))32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2863/2022.

254I

CABINET LAAFOU CONSEIL

SUEZ INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرارات

 SUEZ INTERNATIONAL
املقر الرئي�صي:)الطابق األول،)زاوية)
شارع الحسن األول وزنقة غورو الدار)

البيضاء))))
I.)بمقت�صى محضر قرار بتاريخ)22 

ماي)2222،)تقرر مايلي):
-)نقل املقر الرئي�صي للشركة:

زاوية شارع) الطابق األول،) من:) (•
الدار) غورو  وزنقة  األول  الحسن 

البيضاء.
زنقة) سميراميس  عمارة  الى:) (•
الدار) الثاني  الطابق  فقير  محمد 

البيضاء.
السيد) املدير  صالحيات  إلغاء) (-
Adrien DE SORIA)،)حامل ال نسية)
(، (Cognac في) املولود  الفرنسية،)
املقيم) (، (1982 ماي) (2 في) (، فرنسا)
 rue de la Grande Batelière في)
جواز) وحامل  (، (75229 Paris18

السفر رقم))AA74296 18؛
-)تعيين املدير ال ديد للفرع السيد)
 Suresnes في) املولود  (Julien DIAZ
فرنسا في)22)أكتوبر)1983)،املقيم في)))
 rue9(Castex(75004(Paris,(France
 DF44323 وحامل جواز السفر رقم)

17؛
القانوني في س ل) تم اإليداع  (.II
البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 
الرقم) تحت  (2222 يونيو) (32 في)

 .829675
عن املستخلص والبيانات))

255I

EXPERFIN

SANSELAB

شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

EXPERFIN

شارع واد سبو، 32 إقامة جوهرة 

رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 

22222، الدار البيظاء املغرب

SANSELAB شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع سبتا 

رقم 75 شحاوطاالعالية  - 28812  

املحمدية   املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

21459

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2221 يوليوز) (22 املؤرخ في)

(»SANSELAB« من) الشركة  تسمية 

 LABORATOIRE D’ANALYSES«(إلى

.(»MEDICALES LA COLLINE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

غشت)2222)تحت رقم)1812.

256I

challengeaudit

3J SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

3J SERVICES شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

142 قطاع باء البساتين  - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 3J (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى)

متجر الحلويات

صالة االلعاب.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)142 

قطاع باء)البساتين))-)52222)مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.222)حصة) ( (: السيد نبيل تازي)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل تازي عنوانه)ا()اقامة)

السادس) الطابق  (17 شفة) ابوعام 

مكناس) ج  م  امللكي  ال يش  شارع 

52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة حبيبو))عنوانه)ا()

شارع) (15 درب) (2 رقم) االزدهار  حي 

مكناس) (52222 ويسالن) املسيرة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)772.

257I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CONFORT ASSISTANCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
CONFORT ASSISTANCE شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تورية رقم 17 اقامة مريم شقة رقم 

3، فاس - 32222 فاس اململكة 
املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.43273
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 12.222« أي من) درهم«) (759.222»
عن) درهم«) (769.222« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2840/022.
258I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CONFORT ASSISTANCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV(DES(F.A.R(BUREAU(N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
CONFORT ASSISTANCE شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

يورية رقم 17، اقامة مريم، قاس - 
32222 فاس اململكة املغربية.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.43273
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره)
«169.222)درهم«)أي من)»769.222 
عن) درهم«) (622.222« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2840/022.
259I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

RAHOU RANIA REST
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

RAHOU RANIA REST شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
29 رقم 22 مكرر حي واد الذهب - 

54222 خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.1887

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (21 املؤرخ في)
RAHOU RANIA REST)شركة حات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي زنقة)29)رقم)22)مكرر حي)
واد الذهب)-)54222)خنيفرة املغرب)

نتيجة لتوقيف نشاط الشركة.
و عين:

السيد)ة()رحو))اعريم و عنوانه)ا()
 54222   64 رقم) الزرقطوني  شارع 
خنيفرة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
زنقة) وفي  (2222 يونيو) (21 بتاريخ)
(- مكرر حي واد الذهب) (22 رقم) (29

54222)خنيفرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)265.
262I

LOGIFIN

MK OPTIQUE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 22

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
MK OPTIQUE  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ال يش امللكي قسارية املوحدين 

رقم 62 61 تطوان تطوان 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
31639

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OPTIQUE
ممارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نشاط البصريات في إطار شركة
يرتبط بيع وشراء)جميع العالمات)
البصرية) للمنتجات  التجارية 
والعدسات) والنظارات  واإلطارات 

بنشاط) واملنتجات  االتصال  وجهات 

أخصائي البصريات.

واألجهزة) املعدات  استيراد 

واملنتجات البصرية

-)وبصورة أعم)،)جميع املعامالت)

التجارية والصناعية واملالية واملنقولة)

وغير املنقولة)،)التي قد تكون مرتبطة)

بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة وأي أغراض مماثلة أو حات)

صلة قد تعزز توسيعها أو تطويرها..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال يش امللكي قسارية املوحدين رقم)

62 61)تطوان تطوان)93222)تطوان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: قّباج) مونية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قّباج  مونية  السيدة 
الطابق) (،77 رقم) الشرفاء) شارع 

الثالث))93222)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() قّباج  مونية  السيدة 
الطابق) (،77 رقم) الشرفاء) شارع 

الثالث))93222)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (27 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)1576.

261I

SOCOGESE

SHAMA HOLDING
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCOGESE

شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب

SHAMA HOLDING شركة حات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 
1 شارع 821 زنقة ابن باجة الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.71359

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (23 املؤرخ في)
حات) شركة  (SHAMA HOLDING
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
1.000.000,00)درهم وعنوان مقرها)
زنقة) (821 شارع) (1 اإلجتماعي مكتب)
سيدي) الصناعي  الحي  باجة  ابن 
ابراهيم)-)32222)فاس املغرب نتيجة)

لتوقف النشاط.
و عين:

))سالوي و) السيد)ة()عبد الرزاق)
عنوانه)ا()شارع املنارة طريق ايموزار)
)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (32222

للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
مكتب) وفي  (2222 يونيو) (23 بتاريخ)
الحي) باجة  ابن  زنقة  (821 شارع) (1
 32222 (- ابراهيم) سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2022/2816.
262I

JURIPRO

.ADM PROJET« S.A.R.L
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURIPRO
 APPT 4 REZ(DE(CHAUSSEEE
 RESIDENCE AL FIRDAOUS

 GH1 ESC 25 OULFA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

ADAM PROJET S.A.R.L. شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سعد الخير الرقم 91-93 الحي 

الحسني  - 22222 الدار البيضاء  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.252569
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)أبريل)2222)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
91- الرقم) الخير  سعد  »تجزئة  من)
الدار) (22222 (- ( الحسني) الحي  (93
البيضاء))املغرب«)إلى)»تجزئة الشرف)
الشقة) (3 العمارة) (42 امل موعة) (2
البيضاء)) الدار  (22452 (- ( األلفة،) (2

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)825254.
263I

Rektouti

MAGMA CONDO SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Rektouti
 Tanger(Tanger، 90000، Tanger

املغرب
 MAGMA CONDO SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية 
  B-27 الورد شارع بئر انزران رقم

طنجة  - 92212 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGMA CONDO SARL AU

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري.

قيسارية) (: عنوان املقر االجتماعي)
  B-27 رقم) انزران  بئر  شارع  الورد 

طنجة))-)92212)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))شوحو محمد سعيد):))122 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سعيد) محمد  شوحو  ( السيد)
عنوانه)ا()زنقة جمال الدين األفغاني)
  6 الشقة) (1 الطابق) ( ربيع) عمارة 

92212)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد) محمد  شوحو  السيد 
عنوانه)ا()زنقة جمال الدين األفغاني)
طنجة) (92212 الطابق) ( ربيع) عمارة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255342.

264I

AAMAR CONSULTING

NEGAFRIC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC
NEGAFRIC شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
 I 641 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
مدينة الوحدة 2 - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGAFRIC

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة

نقل البضائع من اجل الغير

استيراد و تصدير.

 I 641(عنوان املقر االجتماعي):)رقم

العيون) (72222  -  2 الوحدة) مدينة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: خالد) قرقابة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  قرقابة  السيد 

اقامة) يوسف  موالي  شارع  (138

 22222  12 شقة) (3 طابق) ميليبر 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خالد  قرقابة  السيد 

اقامة) يوسف  موالي  شارع  (138

 22222  12 شقة) (3 طابق) ميليبر 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)2002/2022.

265I
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AAMAR CONSULTING

AROMATICA GREEN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira

، 70000، LAAYOUNE(MAROC

AROMATICA GREEN شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الفجيرة عمارة ابيك حي الوحدة 2  - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AROMATICA GREEN

غرض الشركة بإيجاز):)استغالل و)

تسيير االرا�صي الفالحية.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  2 الفجيرة عمارة ابيك حي الوحدة)

72222)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 DOMINGOS LOPES السيد)

بقيمة) حصة  (MENDES( :( ( 1.000

122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 DOMINGOS LOPES السيد)
MENDES)عنوانه)ا()دوار البريج اوالد)
ميمون سيدي بيبي شتوكة ايت باها)

87122)شتوكة ايت باها املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 DOMINGOS LOPES السيد)
MENDES)عنوانه)ا()دوار البريج اوالد)
ميمون سيدي بيبي شتوكة ايت باها)

87122)شتوكة ايت باها املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)2010/2022.
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AAMAR CONSULTING

POUR J A
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC
POUR J A شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط 

الرملة شارع ادريس االول رقم 115 - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 POUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.J A
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة))
تجارة املواد الغدائية

نقل ابضائع من اجل الغير
استيراد و تصدير
خدمات متعددة.

:)حي خط) عنوان املقر االجتماعي)
الرملة شارع ادريس االول رقم)115 - 

72222)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جمال لوريد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد انس سغير)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لوريد  جمال  السيد 
 82222 375)انزا) تجزئة الوحدة رقم)

اكادير املغرب.
عنوانه)ا() سغير  انس  السيد 
 82222 296)انزا) تجزئة الوحدة رقم)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لوريد  جمال  السيد 
 82222 375)انزا) تجزئة الوحدة رقم)

اكادير املغرب
عنوانه)ا() سغير  انس  السيد 
 82222 296)انزا) تجزئة الوحدة رقم)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)2001/2022.
267I

CABINET IBOUYEN

TALANVEST
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TALINVEST SARL AU
شركة محدودة املسؤولية بشريك)

وحيد
DISSOLUTION

اعالن عن الحل املسبق لشركة
للشركة الوحيد  الشريك  اجتمع 
جمع) في  (SARL   TALINVEST
استثنائي بتاريخ)20/05/2022)وقرر)

ما يلي:

املسبق) والحل  التصفية  (1-

للشركة.

-2)تحديد مقر التصفية بالعنوان)
32)مكتب) التالي:)زنقة زرقطوني رقم)

رقم)18)طنجة

تعيين السيد عبد الوهاب) (3-

تم) لقد  للشركة،) كمصفي  طليح 

الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 

يوم) بطنجة  التجارية  باملحكمة 

 5662 رقم) تحت  (10/06/2022

الس ل التجاري رقم)61267.

268I

credible consult

AJ PRODUCTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

credible consult

 bd(emile(zola ، 20300، 325

casablanca maroc

AJ PRODUCTION شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل - 22342 الدارالبيضاء  

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.322193

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (12 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 شهرزاد) إقامة  سمية  »زنقة  من)
 22342 (- النخيل) (22 رقم) (5 الطابق)

»شارع) إلى) املغرب«) ( الدارالبيضاء)
احمد مكوار،)عمارة رقم)4 ٬)رقم)1/4 

22252)الدارالبيضاء))) (-( ،عين السبع)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829681.
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JURIPRO

OULFALUM« S.A.R.L
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURIPRO
 APPT 4 REZ(DE(CHAUSSEEE
 RESIDENCE AL FIRDAOUS

 GH1 ESC 25 OULFA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

OULFALUM« S.A.R.L شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سعد الخير الرقم 91-93 الحي 

الحسني الدار البيضاء  - 22222 
الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.142147
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 91-93 الرقم) الخير  سعد  »تجزئة 
الحي الحسني الدار البيضاء))-)22222 
»تجزئة) إلى) املغرب«) ( البيضاء) الدار 
 3 العمارة) (42 امل موعة) (2 الشرف)
(- البيضاء) الدار  األلفة،) (2 الشقة)

22452)الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2222)تحت رقم)821164.
272I

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT

ATLAS MONEBANK
شركة التضامن

تغيير تسمية الشركة

FCP ATLAS MONEBANQUES
 FCP ATLAS MONEBANQUES

تجديد االعتماد لصندوق التوظيف 
املشترك

على إثر تغيير االسم
الهيئة) رئيسة  قرار  بعد 
بتاريخ) الرساميل  لسوق  املغربية 
 GP22274 25/05/2022)تحت رقم)
إدارة) مجلس  قرار  بموجب  و 
 ATLAS CAPITAL املسيرة) الشركة 

في) املنعقد  (MANAGEMENT

14/04/2022)طبقا للظهير الشريف)

املؤرخ في ربيع اآلخر) (213.93.1 رقم)

املتعلق) ()1993 سبتمبر) (21(  1414

بالهيئات املكلفة بالتوظيف ال ماعي)
للقيم املنقولة تم تغيير اسم صندوق)

التوظيف املشترك على الشكل اآلتي):

 FCP ATLAS (: السابق) اإلسم  (•

MONEBANK

 FCP ATLAS (: الحالي) اإلسم  (•

MONEBANQUES

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)في)30/06/2022)تحت رقم)

.829742

271I

LE PREMIER CONSEIL

ODALIE
شركة حات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ODALIE »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املتجر في 

الطابق االر�صي و بالطو في الطابق 

االول رقم 278 حي سيدي غانم  - 

42222 مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.123241

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:

GALLERIE D’ART MULTIPLES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136773.

272I

LE PREMIER CONSEIL

ODALIE
إعالن متعدد القرارات

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ODALIE »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املتجر في 

الطابق االر�صي و بالطو في الطابق 

االول رقم 278 حي سيدي غانم - 

42222 مراكش املغرب.

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

.123241

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) قرار 

غير) العامة  ال معية  قبلت  مايلي:)

العادية استقالة السيدة فنو بلكاهية)

من وظائف التسير املشترك)،)وأعطت)

إبراء) العادية  غير  العامة  ال معية 

عن فترة تسيرها.) ( الذمة الكاملة لها)

العادية) غير  العامة  ال معية  قررت 

رجاء) السيدة  ( املسيرة) والية  تجديد 

للشركة.) وحيدة  كمسيرة  بنشم�صي 

الوحيد) بالتوقيع  الشركة  ستلتزم 

للسيدة رجاء)بنشم�صي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)
بنشم�صي) رجاء) ( السيدة) تعيين  تم 

 ODALIE»« وحيدة لشركة) ( كمسيرة)

بدون حد) التعيين  تم هذا  (، (SARL
بالتوقيع) الشركة  زمني.ستلتزم 

الوحيد للسيدة رجاء)بنشم�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (14 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136773.

273I

ASMAA MEDIA GROUP

PC PARTNERS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

PC PARTNERS شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق 1 الشقة 3  - 

22222 البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

544817
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (18
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

معدات االعالميات).
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -   3 الشقة) (1 مرس سلطان الطابق)

22222)البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( نضار) منصف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: محمد) كلموني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد منصف نضار)
جه1أ) (4 طابق) (18 شقة) (3 اقامة)
(. ( بوعزة) دار  املحيط  فضاءات 

البيضاء))املغرب).
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عنوانه)ا() محمد  كلموني  السيد 
 228 عمارة) رياض  اقامة  ليساسفة 

طابق)3)شقة)6))-)البيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد منصف نضار)
جه1أ) (4 طابق) (18 شقة) (3 اقامة)
(- ( بوعزة) دار  املحيط  فضاءات 

البيضاء))املغرب)
عنوانه)ا() محمد  كلموني  السيد 
 228 عمارة) رياض  اقامة  ليساسفة 

طابق)3)شقة)6))-)البيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

.CRI(ماي)2222)تحت رقم
274I

FIDUALOUKHOUA SARL

STE M›BAREK BETON
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

STE M›BAREK BETON شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
البحر امليت زنقة 5 رقم 227 تجزءة 
رياض نرجس فاس 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M’BAREK BETON
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).)بيع مواد البناء).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
227)تجزءة) 5)رقم) البحر امليت زنقة)
فاس) (32222 فاس) نرجس  رياض 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الزنوحي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد سعد الزنوحي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 52222 (: السيد سفيان الزنوحي)

بقيمة)122)درهم.
 52222 (: الزنوحي) سعد  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزنوحي  سعد  السيد 
423)تجزءة الرياض رقم)227)نرجس))

32222)فاس املغرب.
السيد سفيان الزنوحي عنوانه)ا()
423)تجزءة الرياض رقم)227)نرجس))

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان الزنوحي عنوانه)ا()
423)تجزءة الرياض رقم)227)نرجس)

32222)فاس املغرب
عنوانه)ا() الزنوحي  سعد  السيد 
423)تجزءة الرياض رقم)227)نرجس)

32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3487.
275I

AFRODITA

GRAND CAFE DE PARIS 
شركة حات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 GRAND CAFE DE PARIS »شركة 

حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 21  
ساحة فرنسا - 92222 طنجة 

املغرب.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.4377

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222)تقرر ما يلي:
)قرار بعدم حل الشركة رغم) ( ( (.1

الخسائر املس لة.
الشركة) رأسمال  تخفيض  ( ( ( (.2

بمبلغ يساوي)349.343)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255384.
276I

MARCHICA CONSEIL

STUDIO SVDV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 
املغرب

STUDIO SVDV شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كازينو رقم 61 تمارة - 12242 تمارة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)21)شتنبر)2215)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة كازينو رقم)61)تمارة)-)12242 
إلى)»زنقة الريف،)رقم) تمارة املغرب«)
الناظور)) (62222 (- الناظور) (، ـ38) (32

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)23)يونيو)

2222)تحت رقم)1512.
277I

cabinet(fiduciaire(jalal

KMS2A ك م س 2 أ
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 32

 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc

ك م س 2 أ KMS2A شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابو 

جابر الطبري إقامة فلوريا محل 

بلوك ب محل رقم 72 طنجة 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ك م س)

.KMS2A(2)أ

شركة) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية).

ابو) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محل) فلوريا  إقامة  الطبري  جابر 

بلوك ب محل رقم)72)طنجة)92222 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمدان عبد العزيز):))222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: محمد) احمدان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: كريمة) احمدان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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 222 ( (: أشرف) احمدان  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: سفيان) احمدان  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  احمدان  السيد 
عنوانه)ا()حي الشبار موالي رشيد رقم)

624)مرتيل)92222)مرتيل املغرب.
السيد احمدان محمد عنوانه)ا()
مرتيل) ( حي الشبار موالي رشيد رقم)

92222)مرتيل املغرب.
السيدة احمدان كريمة عنوانه)ا()
مركب كوامارا بيتش بلوك ب)6)شقة)

3)مرتيل)92222)مرتيل املغرب.
السيد احمدان أشرف عنوانه)ا()
 624 رقم) رشيد  موالي  الشبار  حي 

مرتيل)92222)مرتيل املغرب.
السيد احمدان سفيان عنوانه)ا()
مرتيل) ( حي الشبار موالي رشيد رقم)

92222)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  احمدان  السيد 
عنوانه)ا()حي الشبار موالي رشيد رقم)

624)مرتيل)92222)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255421.
278I

RIAD TAJ’NA

RIAD TAJ'NA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD TAJ›NA
رقم 7 درب بن رحمون الكبير، باب 
تاغزوت مراكش ، 42232، مراكش 

املغرب
RIAD TAJ›NA شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7، 

درب برحمون الكبير باب تاغزوت  - 
42232 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TAJ’NA

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرياضات ودور الضيافة.

(،7 رقم) (: املقر االجتماعي) عنوان 

(- ( درب برحمون الكبير باب تاغزوت)

42232)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 62.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: سافين) مليكة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مليكة سافين  السيدة 

باب) الكبير  برحمون  درب  (،7 رقم)

تاغزوت))42232)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مليكة سافين  السيدة 

باب) الكبير  برحمون  درب  (،7 رقم)

تاغزوت))42232)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137328.

279I

hhamid001@gmail.com

LBR GREEN
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 اوالد 
طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االول 

الشقة 2 ، 23322، البيضاء املغرب
LBR GREEN شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد عطية جماعة اوالد صباح - 
333222 برشيد املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
16759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LBR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل التخزين البارد.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
عطية جماعة اوالد صباح)-)333222 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد رشيد عسو)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: قدميري) الدهبي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عسو  رشيد  السيد 
221)سيدي معروف) تجزئة لينا رقم)

22322)البيضاء)املغرب.

السيد الدهبي قدميري عنوانه)ا()

الحديقة) اقامة  تاون  كرين  كازا 

املدينة الخضراء) (3 شقة) (35 عمارة)

بوسكورة)33222)البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عمار  اسية  السيدة 
حكم)2)زنقة)84)رقم))15)حي افريقيا)

23322)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)638.

282I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 SOCIETE GREEN AGRI
INVEST

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

  SOCIETE GREEN AGRI INVEST

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

التاني رقم 462 زنقة املس د 

بالقشاش - 83222 تارودانت 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE GREEN AGRI INVEST
غرض الشركة بإيجاز):)-1الفالحة
الغابوية) املقالع  -2استغالل 

والفالحية.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املس د) زنقة  (462 رقم) التاني 
تارودانت) (83222 (- بالقشاش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: درغام) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() درغام  يوسف  السيد 
 83222 بالقشاش) بنشم�صي  تجزئة 

تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() درغام  يوسف  السيد 
 83222 بالقشاش) بنشم�صي  تجزئة 

تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت رقم)258.
281I

Audimi

OPHTALENS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

OPHTALENS شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
رحال املسكيني، برج الياقوت، عمارة 
ب، الطابق السادس، مكتب رقم 22 

- 22222  الدار البيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.329923
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«122.222)درهم«)أي من)»122.222 
عن) درهم«) (222.222« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832281.
282I

BUSINESS CONSULT CABINE

BOUSANA CARS    بوسنة كار
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE(KENITRA, V.N. MEKNES ،
50050، MEKNES(MAROC

BOUSANA CARS    بوسنة كار 
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس 
رقم 133 مرجان 4 - 52272 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

BOUSANA CARS))))بوسنة كار.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
مكناس) (: املقر االجتماعي) عنوان 
رقم)133)مرجان)4 - 52272)مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( ))خالد) السيد البوعزاوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: ( ابراهيم) سناد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

خالد)) ( ( البوعزاوي) السيد 

عنوانه)ا()عمارة)))ب))شقة)13)الهناء))

مكناس) (52272 مكناس) (7 النعيم)

املغرب.

عنوانه)ا()) ( ابراهيم) السيد سناد 
 52272 )مكناس) (4 133)مرجان) رقم)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشنتوفي))محمد عنوانه)ا()
 1 الوحدة) حي  (14 رقم) (25 زنقة)

مكناس)52272)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2498.

283I

ائتمانية فيداكا،)شركة حات املسؤولية املحدودة

AFER SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

AFER SERVICES شركة حات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي حي 

الوحدة رقم ف 4 - 73222 الداخلة 

.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.17425

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

2222)تم تحويل) 21)يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

حات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

حات مسؤولية محدودة حات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1128.

284I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

MAZENO CAR, SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

MAZENO(CAR, SARL شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اليرموق عين جديدة زنقة 6 رقم 1 

بيس - 92222 أصيلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (24

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAZENO(CAR,(SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 رقم) (6 اليرموق عين جديدة زنقة)

بيس)-)92222)أصيلة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد أنور أوالد العربي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد بدر العبا�صي):))522)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أنور أوالد العربي عنوانه)ا()
محمع خمزة بلوك)28)أ طابق)24)رقم)

29 92222)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() العبا�صي  بدر  السيد 
 92222 ( شارع اليرموق عين جديدة)

أصيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العبا�صي  بدر  السيد 
 92222 ( شارع اليرموق عين جديدة)

أصيلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
21)يوليوز) بتاريخ) ( االبتدائية باصيلة)

2222)تحت رقم)22.

285I

ائتمانية فيداكا،)شركة حات املسؤولية املحدودة

AFER SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
AFER SERVICES شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوحدة 

رقم ف4 - 73222 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.17425

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسن) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (522 افرياض)
)ة() السيد) ( 522)حصة لفائدة) أصل)
عماد بخشين بتاريخ)21)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1128.

286I

وكالة الخدمات العامة للمحاسبة

GMH ESTHETIC SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة الخدمات العامة للمحاسبة
شارع 2 مارس حي الحداوية 3  زنقة 
29 رقم 32-32 ، 22472، البيضاء 

املغرب
  GMH ESTHETIC SERVICES
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 152 طريق 
لوازيس الطابق األر�صي  - 22222 

الدار البيضاء  اململكة املغربية
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548523
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GMH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ESTHETIC SERVICES
مزاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهنة طب العام و التجميل.
 152 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( األر�صي) الطابق  لوازيس  طريق 
اململكة) ( البيضاء) الدار  (22222

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فاطمة) ودغيري  ادري�صي  السيدة 
 122 بقيمة) حصة  (822 ( (: الزهراء)

درهم للحصة).
 222 ( (: السالكي) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فاطمة) ودغيري  ادري�صي  السيدة 
تجزئة البيسا رقم) عنوانه)ا() الزهراء)
البيضاء)) الدار  (27182 18بوسكورة)

املغرب.
السيد مهدي السالكي عنوانه)ا()
18بوسكورة) رقم) البيسا  تجزئة 

27182)الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فاطمة) ودغيري  ادري�صي  السيدة 
تجزئة البيسا رقم) عنوانه)ا() الزهراء)
البيضاء) الدار  (27182 18بوسكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829729.
287I

FIDUNION-MAROC

ALIAT RAHMA
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALIAT RAHMA شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 
اإلمام مسلم, الوازيس - 22412 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.331759

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«222.222)درهم«)أي من)»122.222 
عن) درهم«) (322.222« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832288.

288I

ESPERE CONSULTING

GREEN BOOST
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

GREEN BOOST شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

2 رقم 261 بلوك س فوق الكدية 

تيكيوين اكادير  - 82222 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN BOOST

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغذائية) املنتجات  وتصدير 

واملنتجات الزراعية.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13438

منتجات) وتصدير  استيراد 
الغذائية) واملكمالت  التجميل 

والزيوت األساسية..
طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الكدية) فوق  بلوك س  (261 رقم) (2
أكادير) (82222 (- ( اكادير) تيكيوين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: قصر) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف قصر عنوانه)ا()حي)
تيكيوين) (369 بلوك او رقم) ( الزيتون)

اكادير)82222)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف قصر عنوانه)ا())حي)
تيكيوين) (369 بلوك او رقم) ( الزيتون)

اكادير)82222)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)11723.

289I

عبد الرحمان اعبيبي

SOBOUKOB  
إعالن متعدد القرارات

عبد الرحمان اعبيبي
عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 
مكيلد ، 52222، مكناس املغرب
  SOBOUKOB   »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 24 

تجزئة النور الشطر األول مرجان 1  
- - مكناس املغرب.

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

.32411
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 مارس) (17 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 SOBOUYAK عقار من شركة) شراء)
كمكتب) ألستعماله  (PROMO
للشركة الكائن))ب الشهدية)3)عمارة)
العقاري) الرسم  حو  مكناس  (I28
متر) (49 مساحته) ( (59 رقم63299/)

مربع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)))))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)32411.
292I

FINANCES.NET

 KHAWLA MARKET SARL
AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

  KHAWLA MARKET SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 4 
الطابق 1 اقامة قادر مرس الخير 

تمارة - 12222 تمارة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
136725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KHAWLA MARKET SARL AU

تغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)،)تاجر).

 4 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق)1)اقامة قادر مرس الخير تمارة)

- 12222)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد جمال عميت�صي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جمال عميت�صي عنوانه)ا()

 5 مجموعة) (21 شقة) ( (38 عمارة)

تامسنا)) (12222 ( النجاح تامسنا) ( ب)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال عميت�صي عنوانه)ا()

 5 مجموعة) (21 شقة) ( (38 عمارة)

تامسنا)) (12222 ( النجاح تامسنا) ( ب)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بتمارة)

2222)تحت رقم)8464.

291I

HIDA SERVICE TAROUDANT

MOUAHIDI INF
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

MOUAHIDI INF شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الدعداع باب تارغونت - 83222 

تارودانت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.6427

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
موحد) ( اميمة) ( )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
يونيو) (15 بتاريخ) مساعد  إسماعيل 

.2222
موحد) ( اميمة) ( )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة()أيوب)

موحد بتاريخ)15)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( بتارودانت) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)336.

292I

FLASH ECONOMIE

ELECTRO GERMANY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ELECTRO GERMANY
 شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:122.222 درهم

مقرها اإلجتماعي: رقم 182 بلوك 5 
حي الرياض اسفى 

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
12697

العام) ال مع  ملقت�صى  تبعا 
يونيو) (27 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

2222)قرر
 ELECTRO الشركة:) -تصفية 
مسؤولية) حات  شركة  (GERMANY

محدودة حات الشريك الوحيد)
ايت) أناس  السيد  حمة  -إبراء)
زروالة الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

H721169)كـمصفي.
-إقرار بإغالق التصفية.

الس ل) رقم  على  التشطيب 
التجاري)12697)باملحكمة االبتدائية))

بمدينة اسفي-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2222)تحت رقم)532
293I

ايطال كونساي

QADIRI SERVICE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

QADIRI SERVICE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
شقة 1 زنقة شرالة حي الصفاء 

القرية  - 11162 سال املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
36149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QADIRI SERVICE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تنظيف))تنظيف)،)مساحات خضراء)
املباني) وصيانة  تنظيف  خدمة  (،
تطهير الحشرات) (، العامة والخاصة)
إزالة) (، التطهير) (، الفئران) إبادة  (،

األعشاب الضارة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصفاء) حي  شرالة  زنقة  (1 شقة) (2

القرية))-)11162)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: فاطمة) قادري  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة قادري فاطمة عنوانه)ا()
رقم)2))زنقة شرالة حي الصفاء)القرية))

11162)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة قادري فاطمة عنوانه)ا()
رقم)2))زنقة شرالة حي الصفاء)القرية))

11162)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)456.

294I

بن علي لألستشارة ش م م

la croisée saada
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

la croisée saada شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

فخارة سعادة - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.111145

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد الدرقاوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.522

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (15.222
يونيو) (22 بتاريخ) البادوري  رشيد 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)7246.
295I

MGT CONSULTING

A FITNESS KERKOUZI
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
A FITNESS KERKOUZI  شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

األمل ج ح 1 عمارة رقم 72 مدينة 
الرحمة 2 دار بوعزة - 22222 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.518923

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
مبلغ) ( ( (A FITNESS KERKOUZI
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
ح) ج  األمل  إقامة  اإلجتماعي  مقرها 
 2 الرحمة) مدينة  (72 رقم) عمارة  (1
املغرب) البيضاء) (22222 (- دار بوعزة)

نتيجة ل):)ظروف مالية.
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مدينة) (72 عمارة رقم) (1 األمل ج ح)
الدار) (22222 (- دار بوعزة) (2 الرحمة)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

كركوزي و) ( بوشعيب) ( السيد)ة()
عنوانه)ا()بلوك)3)رقم)174)الرحمة)1 
البيضاء) (22222 دار بوعزة النواصر)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828698.

296I

atelier conseil

MOUL›9HWA
شركة التضامن

حل شركة

atelier conseil

 rue 2 hay(el(massara(ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

MOUL›9HWA شركة التضامن)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 
زنقة العرعار الطابق االول مرس 

السلطان  - 22226 الدار البيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.421453

العام) ال مع  بمقت�صى 

ماي) (31 في) اإلستثنائياملؤرخ 

التضامن) شركة  حل  تقرر  (2222

رأسمالها) مبلغ  ( (MOUL’9HWA

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
الطابق) العرعار  زنقة  (97 اإلجتماعي)

االول مرس السلطان))-)22226)الدار)

التوقف) (: املغرب نتيجة ل) ( البيضاء)

النهائي عن مزاولة نشاطها.
زنقة) (97 و حدد مقر التصفية ب)

العرعار الطابق االول مرس السلطان))

- 22226)الدار البيضاء))املغرب.)

و عين:

و) بوخالف  ( ( عصام) السيد)ة()

زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
 22482 الشق) عين  (12 رقم) (227

)ة() املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832298.
297I

NADEK CONSULTING

بارافارما�صي الغافيكي
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

بارافارما�صي الغافيكي شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي زنقة الغافيكي رقم 
37 تطوان - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
32389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 شتنبر) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بارافارما�صي الغافيكي.
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعدات) و  املنتجات  انواع  جميع 
منتجات) جميع  و  الصيدالنية 

التجميل.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
الكريم الخطابي زنقة الغافيكي رقم)

37)تطوان)-)93222)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سلسبيل البقالي الغزواني)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سلسبيل البقالي الغزواني)
 31 عمارة) (6 شارع محمد) عنوانه)ا()
طابق)1)رقم)1)تطوان)93222)تطوان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلسبيل البقالي الغزواني)
 31 عمارة) (6 شارع محمد) عنوانه)ا()
طابق)1)رقم)1)تطوان)93222)تطوان)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتاريخ)14)أكتوبر)

2221)تحت رقم)4432.
298I

fiduazizi

 AOUDATE SERVICES
GROUPE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
 AOUDATE SERVICES GROUPE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

الشيخ محمد املامون الطرفاية 
املغرب 72252 الطرفاية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7715
الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (32 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
  AOUDATE SERVICES GROUPE
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (12 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

الطرفاية) املامون  محمد  الشيخ 
املغرب) الطرفاية  (72252 املغرب)
الشركة جميع) استنزاف  (: ل) نتيجة 

الصالحيات التي اسست من اجلها).
و حدد مقر التصفية ب)12)شارع)
الطرفاية) املامون  محمد  الشيخ 

املغرب)72252)الطرفاية املغرب.)
و عين:

و) عودات  ( ( جواد) السيد)ة()
رقم) بدون  ال ديد  حي  عنوانه)ا()
كمصفي) املغرب  الطرفاية  (72252

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)24)يوليوز)

2222)تحت رقم)2073/2022.
299I

TQG FIDUCIAIRE

MOROCCO DISCOVERY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1222 بن تاشفين ازلي ، 

42152، مراكش املغرب
MOROCCO DISCOVERY شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
اقامة اميرة 3 الطابق لثاني شارع 
يعقوب املنصور كيليز مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.91675

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)نونبر)2221)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم)22)اقامة اميرة)3)الطابق لثاني)
شارع يعقوب املنصور كيليز مراكش)-)
42222)مراكش املغرب«)إلى)»رقم)12 

عمارة حبوس ب شارع عالل الفا�صي)

مراكش)) (42222 (- كضققضنثؤا)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)7241.

322I

MBGA

ALDy SEAFOOD
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ALDy SEAFOOD  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 , 

زنقة أحمد امل اطي، إقامة األلب 

، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 

21222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548655

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALDy (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SEAFOOD

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحياء)املائية.

(,(13 عنوان املقر االجتماعي):)رقم)

(، إقامة األلب) زنقة أحمد امل اطي،)

الطابق)1)،)رقم)8,)املعاريف)-)21222 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 12 (: ( السيد عبد الغني الغراري)
بقيمة)122)درهم.

(: ( السيدة ضياء)املنجرة السعدي)
18)بقيمة)122)درهم.

السيد محمد الغراري)):)18)بقيمة)
122)درهم.

السيد سعد الغراري)):)18)بقيمة)
122)درهم.

 18 (: ( الغراري) اسماعيل  السيد 
بقيمة)122)درهم.

السيد مامون الغراري)):)18)بقيمة)
122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الغراري)) الغني  عبد  السيد 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22422 كاليفورنيا)

املغرب.
السعدي) املنجرة  ضياء) السيدة 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22422 كاليفورنيا)

املغرب.
عنوانه)ا() الغراري  محمد  السيد 
ليلفورنيا كاليفورنيا) (37 تجزئة رقم)

22422)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ( الغراري) السيد سعد 
ليلفورنيا كاليفورنيا) (37 تجزئة رقم)

22422)الدار البيضاء)املغرب.
الغراري)) اسماعيل  السيد 
بونديشيري) شارع  (5 عنوانه)ا()

75215  75215)باريس فرنسا.
)عنوانه)ا() السيد مامون الغراري)
422)رينيه ليفسك الغربية شقة)412   

11292))مونتريال كندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغراري)) الغني  عبد  السيد 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22422 كاليفورنيا)

املغرب
السعدي) املنجرة  ضياء) السيدة 
ليلفورنيا) (37 رقم) تجزئة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22422 كاليفورنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)548655.

321I

ASMAA MEDIA GROUP

TRANS RASMI
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

TRANS RASMI شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطان طابق 1 شقة 3  - . 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RASMI

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص).

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 .  -   3 شقة) (1 مرس سلطان طابق)

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الرسمي) كمال  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الرسمي) السيد كمال 
اقامة امين)2)الزنقة)32)الشقة)213  

.)ال ديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخياطي الرسمي عنوانه)ا()
الشقة)21)اقامة مازكان تجزئة النجد)

2)الطابق الثاني)).)ال ديدة املغرب
عنوانه)ا() ( الرسمي) امين  السيد 
الشقة)21)اقامة مازكان تجزئة النجد)

2)الطابق الثاني)).)ال ديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829829.
322I

FLASH ECONOMIE

KAJIMA BUILDING
إعالن متعدد القرارات

KAJIMA BUILDING
 شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 122.222درهم

مقرها اإلجتماعي: 128 زنقة العرعار 
الطابق 2 مكتب 6 -  الدار البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

515583
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
قرر) (2222 فبراير) (23 بتاريخ) املؤرخ 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي
للشركة) جديد  مسير  -تعيين 
السيد عبد القادر املاللي مكان السيد)

بلحبيب محسين
بلحبيب محسين) السيد  -تفويت 
1222)حصة للسيد عبد القادر املاللي
مجموع) تفويت  على  املوافقة 
بلحبيب) السيد  بين  حصة  (1222

محسين و السيد عبد القادر املاللي
التقسيم ال ديد للحصص:

 1222 املاللي) القادر  عبد  السيد 
حصة

امل موع)1222)حصة

النظام) من  (12 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2222)تحت رقم)822614

323I

ائتمانية املرجان

 LABEL ARCHITECTURE

SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية املرجان

ف6 ياسمينة 1 شارع محمد 

 Khouribga ،25222 ، السادس

املغرب

 LABEL ARCHITECTURE SARL

AU شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 شارع 

مراكش الطابق االول شقة رقم 3 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7685

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LABEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ARCHITECTURE SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.

54)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 3 رقم) شقة  االول  الطابق  مراكش 

خريبكة)-)25222)خريبكة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيدة فهماوي يسرا)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يسرا  فهماوي  السيدة 
 2 القدس) حي  فلسطين  شارع  (241
خريبكة) (25222 خريبكة) (2 شطر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يسرا  فهماوي  السيدة 
 2 القدس) حي  فلسطين  شارع  (241
خريبكة) (25222 خريبكة) (2 شطر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)يونيو) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2222)تحت رقم)325.

324I

MANY TEX

MANY TEX
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANY TEX
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
MANY TEX شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
منصور الدهبي اقامة مايسيل 

الطابق 6 رقم 73 طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MANY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TEX

املالبس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملنسوجات

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مايسيل) اقامة  الدهبي  منصور 
 92222 (- طنجة) (73 رقم) (6 الطابق)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بلحاج عبد الوهاب):))252 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: يوسف) الربجة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: منصور) بلحاج  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوهاب) عبد  بلحاج  السيد 
165)رقم) عنوانه)ا()حي بنكيران زنقة)

32)طنجة)92222)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  الربجة  السيد 
25)طنجة) 44)رقم) حي الزهرة الزنقة)

92222)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() منصور  بلحاج  السيد 
حي بن كيران زنقة)165)رقم)32)طنجة)

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوهاب) عبد  بلحاج  السيد 
165)رقم) عنوانه)ا()حي بنكيران زنقة)

32)طنجة)92222)طنجة املغرب

عنوانه)ا() يوسف  الربجة  السيد 
25)طنجة) 44)رقم) حي الزهرة الزنقة)

92222)طنجة املغرب

عنوانه)ا() منصور  بلحاج  السيد 
حي بن كيران زنقة)165)رقم)32)طنجة)

92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255325.
325I

FIDUCIAIRE ARQAM

 YOUNCHANG
ENGINEERING Co., Ltd

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC
 YOUNCHANG ENGINEERING

Co., Ltd »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 32  

Songpa-gu(Baekjegobun-ro 41-
gil - - سيول كوريا ال نوبية.

»إغالق فرع تابع لشركة أجنبية«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.7581
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يونيو)2222)تقرر إغالق)
 YOUNCHANG لشركة) تابع  فرع 
تسميته) (ENGINEERING( Co.,( Ltd
 YOUNCHANG ENGINEERING
في) عنوانه  والكائن  (MOROCCO
محمد) شارع  (12 شقة) نايل  عمارة 
الخامس ركن باريس)-)-)آسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (22 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)529.
326I

MIMOFID SARL AU

 SOCIETE MAROCAINE
 INTERMEDIATION

MEDICALE
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرور 1 تمارة ، 12222، 

تمارة املغرب
 SOCIETE MAROCAINE

 INTERMEDIATION MEDICALE
شركة حات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 

مجموعة ملك هللا شقة 1 حي 

العلويين تمارة - 12222

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.134635

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

 SOCIETE MAROCAINE

INTERMEDIATION MEDICALE

)مبلغ رأسمالها)122.222)درهم

 4 اإلجتماعي) مقرها  ( وعنوان)

حي) (1 شقة) هللا  ملك  مجموعة 

العلويين تمارة)–12222))املغرب

)نتيجة ل):)االزمة.

 4 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

حي) (1 شقة) هللا  ملك  مجموعة 

العلويين تمارة)

اسماء) السيد)ة() عينت  و 

االنصاري و عنوانها حي العلويين زنقة)

ازمير عمارة)11)شقة)1)تمارة)12222 

تمارة املغرب كمصفية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (26 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2222)تحت رقم)8274.

327I

FLASH ECONOMIE

OURAJUN
إعالن متعدد القرارات

Ste OURAJUN S.A.R.L AU

شركة حات املسؤولية املحدودة
رأس مالها : 122222.22  درهم 
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

 24889

عنوان املقر: الحي الصناعي رقم 836 
ايت ملول عمالة انزكان ايت ملول

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في))13/06/2022)تقررما يلي:

نقل املقر االجتماعي للشركة الى) (
ايت ملول) (836 الحي الصناعي رقم) (:

عمالة))انزكان))ايت))ملول.
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-املصادقة على تفويت الحصص

ببيع) جون  وانغ  السيد  قام 

522حصة من اصل)1222)الى السيد)

وانج جودونج و522)حصة الى السيد)

ليو جيانج تشينج.

-)قرر ال مع العام االستثنائي منح)

جودونج) وانج  للسيد  اإلدارة  سلطة 

بشراكة مع السيد ليو جيانج تشينج.

مع) التوقيع  سلطة  تعيين  تم  (- (

األخرى) املنظمات  وجميع  البنوك 

إلى السيد وانج جودونج و ليو جيانج)

تشينج.

)تحديث القانون األسا�صي

باملحكمة)) القانوني  اإليداع  تم  (-

بتاريخ) النزكان  االبتدائية 

30/06/2022)تحت رقم)1279 

328I

FLASH ECONOMIE

ROSES EXCHANGE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 ROSES(EXCHANGE « SARL(AU «

 شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 

 الرأسمـال االجتمـاعي: 2222222 

درهـم 

املقـر: الرقم 1 رياض 1266 اشرقت 

س   بوزنيقة.

بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ)

28/01/2022،)تقــرر ما يلي:)

نادية) شناني  السيدة  استقالة  (-

 ROSES(من منصبها كمسيرة للشركة

.EXCHANGE

-)تعيين السيد عثمان يقين مسير)

وحيد للشركة.

بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم  (-

بابن) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (03/02/2022 سليمان بتاريخ)

رقم)54)س ل التجاري رقم)5389.

329I

FLASH ECONOMIE

ROSES EXCHANGE
إعالن متعدد القرارات

 ROSES EXCHANGE » SARL  »
 AU

 شركـة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد 

الرأسمـال االجتمـاعي: 2222222 
درهـم 

املقـر: الرقم 1 رياض 1266 اشرقت 
س   بوزنيقة.

بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ)
13/06/2022،)تقــرر ما يلي:

طرف) من  حصة  (12222 بيع) (-
لفائدة) زهر  الدين  صالح  السيد 

السيد انس زهر.
-)تحويل الشكل القانوني للشركة)
من شركة محدودة املسؤولية بشريك)
مسؤولية) حات  شركة  الى  وحيد 

محدودة.))
اإليـداع القانـوني بكتابة الضبط) (
سليمان) بابن  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)29/06/2022 
التجاري) س ل  (357 رقم) تحت 

رقم)5389 
312I

FOUZMEDIA

CM PRO
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CM PRO »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 23 شارع 
أنوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم 

4 - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.62145

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)522)حصة بقيمة)122)درهم)

يوسف) السيد  طرف  من  للواحدة 

لبرايمي لفائدة اآلنسةشيماء)الشتوي

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)استقالة السيد يوسف لبرامي)

شيماء) اآلنسة  وتعيين  التسيير  من 

محدودة) غير  ملدة  مسيرة  الشتوي 

للشركة من) القانوني  الشكل  وتغيير 

إلى) شركة حات املسؤولية املحدودة 

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

بشريك واحد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت)522)حصة بقيمة)122)درهم)

يوسف) السيد  طرف  من  للواحدة 

لبرايمي لفائدة اآلنسةشيماء)الشتوي

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)استقالة السيد يوسف لبرامي)

شيماء) اآلنسة  وتعيين  التسيير  من 

محدودة) غير  ملدة  مسيرة  الشتوي 

للشركة من) القانوني  الشكل  وتغيير 

إلى) شركة حات املسؤولية املحدودة 

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

بشريك واحد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)91585.

312I

FOUZMEDIA

 SOCIETE IDÉO LUX

KITCHEN

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE IDÉO LUX KITCHEN

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة إقامة أمير الرقم 15 محل رقم 

2 - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE IDÉO LUX KITCHEN

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طنجة إقامة أمير الرقم)15)محل رقم)

2 - 14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيصل بنمسعود عنوانه)ا()

كانشورن) (66 سيمون) جاك  شارع 

1283  1283)بروكسيل بل يكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل بنمسعود عنوانه)ا()

كانشورن) (66 سيمون) جاك  شارع 

1283  1283)بروكسيل بل يكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

313I



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13444

FOUZMEDIA

A R M B TRANSَ
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

A R M B TRANS شركة حات  َ

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيزمكتب رقم 4 - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 A R M َ اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)

.B TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  4 رقم) عبدالعزيزمكتب  موالي 

14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بورقيبة محمد عنوانه)ا()

دوار بحارة اوالد عياد قيادة البحارة)

عياد)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب.

السيد عبداالله رويسة عنوانه)ا()

دوار بحارة اوالد عياد قيادة البحارة)

عياد)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بورقيبة محمد عنوانه)ا()
دوار بحارة اوالد عياد قيادة البحارة)

عياد)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب
السيد عبداالله رويسة عنوانه)ا()
دوار بحارة اوالد عياد قيادة البحارة)

عياد)---)سوق أربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

314I

POLY FISC 

 GROUPE PARTNERS
CONSTRUCTION

شركة حات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC
 GROUPE PARTNERS

CONSTRUCTION شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع لال يقوت و زنقة العرار اقمة 
9 طبق 4 رقم 17   -  22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.429239

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مفهوم) ( خليد) )ة() تفويت السيد)
462)حصة اجتماعية من أصل)462 
حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد))وعيد)

بتاريخ)24)يونيو)2222.
لحرش) علي  )ة() السيد) تفويت 
252)حصة اجتماعية من أصل)252 
حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد وعيد)

بتاريخ)24)يونيو)2222.
 ALKHALIL )ة() السيد) تفويت 
IMMOBILIER 42)حصة اجتماعية)
من أصل)42)حصة لفائدة))السيد))ة()

سعيد وعيد بتاريخ)24)يونيو)2222.

نديف) ( عفاف) )ة() تفويت السيد)
252)حصة اجتماعية من أصل)252 
حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد وعيد)

بتاريخ)24)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829992.
315I

FLASH ECONOMIE

 COIN DU CIEL
IMMOBILIER

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Coin Du Ciel Immobilier شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ايسالن مجموعة 26 عمارة 169 

الطابق 9 الشقة 87 حي املحمدي - 
82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
51285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Coin (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Du Ciel Immobilier
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

وتأجير العقارات
)تأجير شقق طويلة وقصيرة األمد

والبائعين) املشترين  بين  وسيط 
واملستأجرين واملؤجرين للعقار.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 169 عمارة) (26 مجموعة) ايسالن 
(- حي املحمدي) (87 الشقة) (9 الطابق)

82222)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ( بن غانم) أسماء) ( السيدة)

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة))أسماء)بن غانم))عنوانه)ا())
(،1 الطابق) 14ـ99) عمارة) إسالن 
 82222 ( املحمدي) حي  (،1 الشقة)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة))أسماء)بن غانم))عنوانه)ا())
(،1 الطابق) 14ـ99) عمارة) إسالن 
 82222 ( املحمدي) حي  (،1 الشقة)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)129589.

316I

ORCOM FIDUS CONSULTING

AL WED CARS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

AL WED CARS شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اكلوا 
رقم 36 حي السالم اكادير - 82222 

اكادير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51829
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WED CARS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- اكادير) السالم  حي  (36 رقم) اكلوا 

82222)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( لوريدة) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (522 ( (: لبزار) السيد عزيز 

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لوريدة  هشام  السيد 

بوجدور) اوركاي  زنقة  السالم  حي 

71222)بوجدور املغرب.

حي) عنوانه)ا() لبزار  عزيز  السيد 

 18 زنقة) (4 مجموعة) رشيد  موالي 

الدار) (22222 الدار البيضاء) (24 رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لوريدة  هشام  السيد 

بوجدور) اوركاي  زنقة  السالم  حي 

71222)بوجدور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112397.

317I

ORCOM FIDUS CONSULTING

LEKEN HOUSE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

LEKEN HOUSE شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي c/o مكتب 
رقم 4 الطابق االول دار الرايس 
شارع 29 فبراير تالبرجت اكادير - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51831
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEKEN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOUSE
ايجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شقق مفروشة واملحالت التجارية.
عنوان املقر االجتماعي):)c/o)مكتب)
رقم)4)الطابق االول دار الرايس شارع)
 82222 (- فبراير تالبرجت اكادير) (29

اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 DAR SUD الشركة)
 INVESTISSEMENTS( :( ( 9.999

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
((: السيد محمد العلمي العررو�صي)

1)حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 DAR SUD الشركة)

عنوانه)ا() (INVESTISSEMENTS

265))زرقطوني عمارة شم�صي الطابق)

9)رقم)92)الدار البيضاء)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

العررو�صي) العلمي  محمد  السيد 

عنوانه)ا()زنقة)26)انفا سبوريور فيال)

 22222 البيضاء) الدار  انفا  ميموزة 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العررو�صي) العلمي  محمد  السيد 

عنوانه)ا()زنقة)26)انفا سبوريور فيال)

 22222 البيضاء) الدار  انفا  ميموزة 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112398.

318I

A. SAAIDI CONSULTANTS

OMB MALL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

OMB MALL شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9، 

زاوية زنقة »تيوفيل« كوتيي وزنقة 

البحتري- حي كوتيي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546837

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OMB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MALL
غرض الشركة بإيجاز):)-)

وطهي) املطاعم،) واستغالل  فتح 
حالوة) والحالوة  الخبازة  منتجات 
الفينواز وممون الحفالت،)والوجبات)
عين) في  واملثل ات  والبيتزا  السريعة 

املكان أو لألخذ؛
اإلطعام في عين املكان أو) (-

لألخذ؛
تظاهرات) أو  االستقباالت  (-

األحداث؛
التصدير) و  االستيراد  (-
وبنصف) بال ملة  والبيع  والشراء)
للقهوة) وبالتقسيط  ال ملة 
والحبوب) والتوابل  والشكوالطة،)
النباتية) واملشروبات  والشاي 
جميع) على  األخرى  واملحضرات 
الحبوب) بكبسوالت  تعليبها  أشكال 

واألكياس والعلب.
االستيراد والتصدير واإليجار أو) (-
للتحميص) الضرورية  لآلالت  البيع 
آلة) كل  عامة،) وبكيفية  والتعليب 
ضرورية إلنتاج أو تسويق هذه املواد)

في املغرب أو في الخارج؛
-)فتح األروقة ونقط البيع ومقاهي)

التبضع،)واستغالل املقاهي؛
لكل) واالقتناء) والبيع  الشراء) (-
باإلطعام) املتعلقة  الصفقات  أنواع 
التجهيزات) كل  واستيراد  واملقاهي 
غير) أو  مباشرة  بكيفية  املرتبطة 
واملقاهي،) اإلطعام  بسوق  مباشرة 
والسكريات) والحالوة  والحلويات 
يمكن) التي  أو  والحالوات  والخبازات 

أن تش ع تنميتها؛
واإليداع) واالستغالل  اإلحداث  (-
لحسابها الخاص لكل براءات االختراع)

والعالمات وطرق التصنيع؛
في) املصالح  أو  املشاركة  تولي  (-
جميع املؤسسات والشركات التي لها)

غرض مماثل أو مرتبط؛



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13446

العمليات) جميع  أكثر،) وعموما  (-
واملنقولة) والصناعية،) التجارية،)
املرتبطة بكيفية) واملالية،) والعقارية،)
باألغراض) مباشرة  غير  أو  مباشرة 
السالفة الذكر،)أو التي من شأنها أن)
وكذا كل) تنميتها،) أو  إنجازها  تش ع 
املباشرة،) غير  أو  املباشرة  املشاركة 
في املقاوالت التي) على أي شكل كان،)

ترمي إلى أهداف مماثلة أو مرتبطة«.
(،9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وزنقة) كوتيي  »تيوفيل«) زنقة) زاوية 
الدار) (22222 (- حي كوتيي) البحتري-)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ( السيدة مريم السعيدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مريم السعيدي))عنوانه)ا()
الدار) (22122 بوركو) شارع  (،428

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم السعيدي))عنوانه)ا()
الدار) (22122 بوركو) شارع  (،428

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-----.
319I

zakaria gestion snc 

PRO SPACE CLIM
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

pro space clim  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
ابن سينا شقة 11 اكدال الرباط - 

12292  الرباط املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

162537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (27

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 pro (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. space clim

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التبريد والتكييف

)أعمال املختلفة.

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- اكدال الرباط) (11 ابن سينا شقة)

12292))الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لواني  هداية  السيدة 

احصين) (1 عمارة) (4 الصفاء) اقامة 

سال)11222)الرباط املغرب.

السيد حميد))لواني عنوانه)ا()69 

 15222 الخميسات) تادارت  تجزئة 

الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لواني  هداية  السيدة 

احصين) (1 عمارة) (4 الصفاء) اقامة 

سال)11222)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (26 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)3837.

322I

سيكما كومبت

MARINA KITCHEN
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكما كومبت

29، شارع محمد السادس املركب 

التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 22552، الدار 

البيضاء املغرب

Marina Kitchen شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147، 

شارع املقاومة اقامة افا الطابق 

الثاني رقم 22 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Marina Kitchen

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم.

(،147 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) افا  اقامة  املقاومة  شارع 

الثاني رقم)22 - 22222)الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: السيد بريش عبدالرحيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد))سيف الدين محمد):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالرحيم) بريش  السيد 

عمارة) (6 الزنقة) (2 االنارة) ( عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22482  6 شقة) د1)

املغرب.

محمد) الدين  سيف  ( السيد)

بني) زيد  ابو  اوالد  دوار  ( عنوانه)ا()

سنجاج)22322)ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالرحيم) بريش  السيد 

عمارة) (6 الزنقة) (2 االنارة) ( عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (22482  6 شقة) د1)

املغرب

محمد) الدين  سيف  ( السيد)

بني) زيد  ابو  اوالد  دوار  ( عنوانه)ا()

سنجاج)22322)ابن احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829299.

321I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 BUSINESS& DIGITAL

CONSULTING
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،

26200، BERRECHID(MAROC

 BUSINESS& DIGITAL

CONSULTING  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل 22342 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22342 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.411131
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بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
 BUSINESS& الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( ( (DIGITAL CONSULTING
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
اقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
22)النخيل) 5)رقم) 3)الطابق) شهرزاد)
22342)الدار البيضاء)الدار البيضاء)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (22342

ل):)توقف النشاط.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سمية اقامة شهرزاد)3)الطابق)5)رقم)
البيضاء) الدار  (22342 النخيل) (22
22342)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()امين)))تفاق و عنوانه)ا()
فرنسا)) كولومب  الكارين  (92252
املغرب) البيضاء) الدار  (92252

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)18652.
322I

سيكما كومبت

CHANGES LA DEFENCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيكما كومبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
4، الدار البيضاء ، 22552، الدار 

البيضاء املغرب
CHANGES LA DEFENCE شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املستشفيات 8 زنقة محمد 

الفيدوزي اقامة الديفونس 2 - 

22523 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.412925

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هللا))) عبد  )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (22.222 العبيدي)

لفائدة)) حصة  (22.222 أصل) من 

بتاريخ) مرشد  ( املصطفى) )ة() السيد)

28)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829152.

323I

fudcom

IMAGE ABACHEN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom

 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER

 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL(BD(HASSAN(II(N°202.

 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

IMAGE ABACHEN شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ورالغ 

افورار ازيالل - 22222  ازيالل 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5141

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMAGE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ABACHEN
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

زراعة او صيانة)
اعمال مختلفة اوز اعمال البناء)

تاجر).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
22222))ازيالل) ورالغ افورار ازيالل)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: أباشن) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1 1)بقيمة) (: السيد ياسين أباشن)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أباشن  ياسين  السيد 
  22222 ازيالل) افورار  ورالغ  دوار 

ازيالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أباشن  ياسين  السيد 
  22222 ازيالل) افورار  ورالغ  دوار 

ازيالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بازيالل)

2222)تحت رقم)358.
324I

NKH CONSULTING SARL

 GUENOUN MULTISERVICE
A.S

شركة حات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
 GUENOUN MULTISERVICE A.S

شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : محطة 
افريقيا مركز عين العودة طريق 
الرماني تمارة تمارة 12122 عين 

العودة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.21335/133287

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
 GUENOUN MULTISERVICE A.S
شركة حات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي محطة افريقيا مركز)
عين العودة طريق الرماني تمارة تمارة)
نتيجة) املغرب  العودة  عين  (12122

ألزمة مالية وكوفيد)19.
و عين:

السيد)ة()عادل))كنون و عنوانه)ا()
 9 شقة) ع.ب  أمين  أحمد  زنقة  (2
املغرب) القنيطرة  (14222 القنيطرة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
محطة) وفي  (2222 يونيو) (22 بتاريخ)
طريق) العودة  عين  مركز  افريقيا 
عين) (12122 تمارة) تمارة  الرماني 

العودة تامغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)8436.
325I

FITICOF

INSTITUT PEDAGO-
 SCIENTIFIQUE AMPERE

PRIVEE
إعالن متعدد القرارات

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب
INSTITUT PEDAGO-

  SCIENTIFIQUE AMPERE PRIVEE
»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 27  
الطابق السفلي باب ال ديد  - 

32222 فاس املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.34199

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

تجاري) اسم  -1إظافة  رقم) قرار 

مايلي:)) على  ينص  الذي  للشركة:)

IPSAP((إظافة اسم تجاري

قرار رقم)-2تحويل املقر اإلجتماعي)

مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)

إلى) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 

فيال)15)شارع ابن خطيب األطلس)

قرار رقم)-3)رفع))رأسمال الشركة:)

الذي ينص على مايلي:))رفع))رأسمال)

إلى) درهم  (222.222 من) الشركة 

6.222.222)درهم)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

اسم تجاري للشركة:) ( (1 بند رقم)

IPSAP(:الذي ينص على مايلي

اإلجتماعي) املقر  (4- رقم) بند 

للشركة:)الذي ينص على مايلي:)املقر)

 15 اإلجتماعي ال ديد للشركة فيال)

شارع ابن خطيب األطلس)

بند رقم)-7)الحصص:)الذي ينص)

حن�صي) عمراني  السيد  ( مايلي:) على 

السيدة) و  درهم  (5.922.222 رشيد:)

عمراني حن�صي إلهام:)42.222)درهم))و)

السيدة))عمراني حن�صي كوثر)42.222 

درهم

بند رقم)-8)رأسمال الشركة:)الذي)

عمراني) السيد  ( مايلي:) على  ينص 

و) حصة  (59.222 رشيد:) حن�صي 

 422 إلهام:) حن�صي  عمراني  السيدة 

حصة))و السيدة))عمراني حن�صي كوثر)

422)حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2878/22.

326I

ائتمانية فيداكا،)شركة حات املسؤولية املحدودة

AJIDA
مجموعة حات النفع االقتصادي

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 
صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
AJIDA مجموعة حات النفع 

االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الساركا املسيرة 1 اقامة ابو بكر 
الطابق الثاني رقم 24 - 73222 

الداخلة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9913

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابو) اقامة  (1 املسيرة) »شارع الساركا 
 73222 -  24 بكر الطابق الثاني رقم)
»شارع املس د) إلى) الداخلة املغرب«)
الداخلة)) (73222  -  33 رقم) (22 زنقة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1151.
327I

ائتمائية املحاسبة

NOUVEMED
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 92222، طنجة 

املغرب
NOUVEMED شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 

18منطقة االمتداد للمنطقة الحرة 
 ,TAC 2 ملدينة طنجة للسيارات

جماعة جوامعة عمالة فحص أنجرة 
- 94231 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 شتنبر) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUVEMED

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املباني.

بقعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحرة) للمنطقة  االمتداد  18منطقة 

(,TAC 2 للسيارات) طنجة  ملدينة 

جماعة جوامعة عمالة فحص أنجرة)

- 94231)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 82.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 822 ( (: محمد) الكرطيط  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الكرطيط محمد عنوانه)ا()

 2 فيال) (، تجزئة شيكة) طريق بوبانة،)

رقم)127 92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكرطيط محمد عنوانه)ا()

 2 فيال) (، تجزئة شيكة) طريق بوبانة،)

رقم)127 92222)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (13 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)234721.

328I

SPETIC

SPETIC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPETIC

عمارة 32 شقة 8 زنقة أحمد 

الوكيلي حسان الرباط. ، 12222، 

الرباط املغرب

SPETIC شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 32 

شقة 8 زنقة أحمد الوكيلي حسان 

الرباط. - 12222 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161243

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPETIC

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شريك) مع  محدودة  مسؤولية  حات 

وحيد)،)والغرض منها هو االستشارات)

وبيع) (، املعلومات) وتكنولوجيا  (،

(، والتصدير) واالستيراد  (، الخدمات)

وما إلى حلك..

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)32 
الوكيلي حسان) زنقة أحمد  (8 شقة)

الرباط.)-)12222)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



13449 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

عنوانه)ا() قضاض  أيمن  السيد 
 25 1)شارع األفنان حي رياض قطاع)

الرباط))12122))الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمود قضاض عنوانه)ا()
تازة) السعديين  حي  تازة  ممر  (24

35222)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)5557.
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SOBEGEST

KILOMETRE 10
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC
KILOMETRE 10 شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : كلم 

12 طريق اوريكا مراكش - 42222 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.62853

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 
حات) شركة  (KILOMETRE 12
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (22.222
اوريكا) طريق  (12 كلم) اإلجتماعي 
املغرب) مراكش  (42222 (- مراكش)

نتيجة لنقص في املداخيل.
و عين:

الزخيري) ( السيد)ة()عبد اللطيف)
شارع) (9 السماللية رقم) و عنوانه)ا()
  42222 مراكش) هللا  عبد  موالي 
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
 12 كلم) وفي  (2222 ماي) (12 بتاريخ)
 42222 (- مراكش) اوريكا  طريق 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)7186.
332I

ائتمانية الهدى

ترانس ميرانڭ
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الهدى
121 زنقة ابن خلدون برشيد ، 

26122، برشيد املغرب
ترانس ميرانڭ شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار لوطي 
سيدي عبد الخالق برشيد - 26113 

والد عبو املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

16769
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ترانس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ميرانڭ.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير
كراء)العربات.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار لوطي)
 26113 سيدي عبد الخالق برشيد)-)

والد عبو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الصوفاوي عادل) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: السيد الصوفاوي محمد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصوفاوي عادل عنوانه)ا()
بلوك س الحي الحسني برشيد) (113

26122)برشيد املغرب.
محمد) الصوفاوي  السيد 
عبد) سيدي  لوطي  دوار  عنوانه)ا()
عبو) والد  (26113 برشيد) الخالق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصوفاوي عادل عنوانه)ا()
بلوك س الحي الحسني برشيد) (113

26122)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)641.

331I

MOULZERI3A.COM

BEAUTIFUL BUILDING BB
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE BEAUTIFUL BUILDING
BB

13 زنقة احمد امل اطي اقامة لزالب 
الطابق األول رقم 8 ، 22352، 

الدارالبيضاء املغرب
BEAUTIFUL BUILDING BB شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد امل اطي اقامة لزالب الطابق 
األول رقم 8 - 22352 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.455383

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)يونيو)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) امل اطي  احمد  زنقة  (13»
 22352 - 8 لزالب الطابق األول رقم)
إلى)»شارع ابو) املغرب«) الدارالبيضاء)
بكر القادري اقامة بانوراما م س)21 
عمارة)23)الطابق)23)رقم)12)سيدي)
الدارالبيضاء)) (22522 (- معروف)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832229.

332I

FIDUSCAL

« CAPRI CREPE« كابري كريب
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 « CAPRI CREPE« كابري كريب

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تحزئة 

الحمد 1 محل رقم 29 فرح سالم 

األلفة الداربيضاء  - 22222 

الداربيضاء  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548739

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كابري) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.» CAPRI CREPE«(كريب

غرض الشركة بإيجاز):)الحلويات)

الكريبري والفطائر..)).

تحزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سالم) فرح  (29 رقم) محل  (1 الحمد)

 22222 (- ( الداربيضاء) األلفة 

الداربيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد عبدهللا دكاوي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد عبدهللا دكاوي)
 9 الشقة) (22 عمارة) (3 عملية األلفة)
 22222 ( الداربيضاء) األلفة  الوئام 

الداربيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد عبدهللا دكاوي)
 9 الشقة) (22 عمارة) (3 عملية األلفة)
 22222 ( الداربيضاء) األلفة  الوئام 

الداربيضاء))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829956.

333I

FINANCE CENTER

ESNMA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ESNMA شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
جوهرة الطابق الثاني شقة رقم 17 

شارع عالل الفا�صي مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
127225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESNMA
(، :)-)مبرمج) غرض الشركة بإيجاز)

محلل)،)مصمم كمبيوتر
الخدمات) مختلف  في  مقاول  (-

املعلوماتية.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 17 جوهرة الطابق الثاني شقة رقم)
شارع عالل الفا�صي مراكش)-)42222 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
122)حصة) ( (: السيد معاد امزيل)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() امزيل  معاد  السيد 
االزدهار) (98 رقم) الصنوبر  تجزئة 

42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() امزيل  معاد  السيد 
االزدهار) (98 رقم) الصنوبر  تجزئة 

42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137382.

334I

GESTION ALJANOUB

HAFIDI SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
  HAFIDI SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 25 
مارس بلوك X رقم 541 العيون  - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAFIDI SERVICES
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، املدنية) الهندسة  (، العامة) البناء)
اأعمال) (، ،املباني) غرق اآلبار وحفرها)
،الترويج العقاري) وخدمات متعددة)

....
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
25)مارس بلوك)X)رقم)541)العيون))-)

72222)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد محمد حافظي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد محمد حافظي)
حي) (174 رقم) اسكيكيمة  شارع 
العيون) (72222 العيون) (21 الوحدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد محمد حافظي)
حي) (174 رقم) اسكيكيمة  شارع 
العيون) (72222 العيون) (21 الوحدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)24)يوليوز)

2222)تحت رقم)532/2022.

335I

FUTURE CONSEIL

NZ SHIPPING
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26122، برشيد املغرب

NZ SHIPPING شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي تجزئة جوهرة الدروة 1-132  

- 26222 الدروة  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

16821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHIPPING

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

توصيل اإلرساليات

نقل األمتعة غير املصحوبة نيابة)

عن اآلخرين.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي تجزئة جوهرة الدروة)132-1  

- 26222)الدروة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد الزيتوني لوز):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة نهيلة لشكر):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لوز  الزيتوني  السيد 

الطابق) (132 الدروة) جوهرة  تجزئة 

الدروة)) (26222 ( الدروة) السفلي 

املغرب.

عنوانه)ا() لشكر  نهيلة  السيدة 

 26222  121 رقم) الوفاق  تجزئة 

الدروة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لشكر  نهيلة  السيدة 

 26222  121 رقم) الوفاق  تجزئة 

الدروة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)668.

336I

cabinet abda conseil et management

 ZMH BATIMENT ET
TRAVAUX DIVERS

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي

 ZMH BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

ملتقى شارع عالل عيالن و شارع 

كوفين املدينة ال ديدة  - 46222 

اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.12293

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد هداجي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (552

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

مليكة))هداجي بتاريخ)28)يونيو)2222.

محمد هداجي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (452

1.222)حصة لفائدة))السيد))ة()غيثة)
زيداني بتاريخ)28)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (12 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)486.

337I

DARAA AUDIT

ADEIS AGRIGEST
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

22222، الدار البيضاء املغرب

ADEIS AGRIGEST شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 22222 

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADEIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRIGEST

إدارة) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشاريع الزراعية.

•)ملكية املزارع وإدارة املزرعة
اإلدارة) في  االستشارات  (•

واالستراتيجيات الزراعية..
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
 22222  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 DRASCORP( :( ( 999 الشركة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
حصة) (1 ( (: ادريس دادي) السيد 

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) دادي  ادريس  السيد 
فيال) (4 مدينة) بيال  إقامة  عنوانه)ا()
12)شارع تطوان)22222)املغرب الدار)

البيضاء).
عنوانه)ا() (DRASCORP الشركة)
 5 شقة) (3 الطابق) الحرية  زنقة  (12

22222)املغرب الدار البيضاء).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا()) دادي  ادريس  السيد 
فيال) (4 مدينة) بيال  إقامة  عنوانه)ا()
12)شارع تطوان)22222)املغرب الدار)

البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832215.
338I

ETS COMPTA HOUSE

 DISTRIB MY AHMED EL
MARANI

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 DISTRIB MY AHMED EL
MARANI شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 
21 حي لسيري خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DISTRIB MY AHMED EL

.MARANI
غرض الشركة بإيجاز):)-بائع بقالة)
ناقل للبضائع لحساب) (- بالتفصيل)

الغير)-)تاجر موزع.
زنقة) (37 (: عنوان املقر االجتماعي)
 54222 (- خنيفرة) لسيري  حي  (21

خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ملراني موالي احمد):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احمد) موالي  ملراني  السيد 
السيري) (21 زنقة) (21 عنوانه)ا()

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطمة  باحو  السيدة 
السيري) (21 زنقة) (21 عنوانه)ا()

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)266.
339I
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ETS COMPTA HOUSE

OUADDI PROMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

OUADDI PROMO شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 تجزئة 
اليمن حي النسيم خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUADDI PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)-)منعش و)

تاجر عقاري)-)مطور عقاري).
عنوان املقر االجتماعي):)19)تجزئة)
 54222 (- اليمن حي النسيم خنيفرة)

خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
 12.222 ( (: السيد اوعدي عبدي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عبدي  اوعدي  السيد 
تجزئة اليمن)22)رقم)32)حي النسيم))

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عبدي  اوعدي  السيد 
تجزئة اليمن)22)رقم)32)حي النسيم))

خنيفرة)54222)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
29)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)274.

342I

ETS COMPTA HOUSE

ERRABHI CASH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ERRABHI CASH شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 21 
رقم 38 حي اساكا خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERRABHI CASH
-وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقدم خدمات)-)تحويل االموال).
 21 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
 54222 (- 38)حي اساكا خنيفرة) رقم)

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: جمال) الربحي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جمال  الربحي  السيد 
حي اساكا خنيفرة) (38 رقم) (22 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() جمال  الربحي  السيد 
حي اساكا خنيفرة) (38 رقم) (22 زنقة)

54222)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

23)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)259.

341I

ETS COMPTA HOUSE

LAJBAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

LAJBAL شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركزحد 

بوحسوسن خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4441

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAJBAL

-بحث و) (: غرض الشركة بإيجاز)

(- املعادن) اشغال  (- املعادن) اشغال 

مفاوضات).

عنوان املقر االجتماعي):)املركزحد)

 54222 (- خنيفرة) بوحسوسن 

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 522.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.222 ( (: السيد عزيزي مصطفى)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيزي مصطفى عنوانه)ا()

 54222 خنيفرة) بوعزة  موالي  مركز 

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيزي مصطفى عنوانه)ا()

 54222 خنيفرة) بوعزة  موالي  مركز 

خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

27)يونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2222)تحت رقم)268.

342I

ائتمانية فيداكا،)شركة حات املسؤولية املحدودة

AJIDA
مجموعة حات النفع االقتصادي

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-21 

صندوق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

AJIDA مجموعة حات النفع 

االقتصادي



13453 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الساركا حي املسيرة 1 اقامة ابو بكر 
الطابق الثاني رقم 24 - 73222 

الداخلة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9913

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»16.222 
درهم«) (9.984.222« أي من) درهم«)
عن طريق) درهم«) (12.222.222« إلى)
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2222)تحت رقم)1151.
343I

INFOPLUME

CAFETERIA TAMLILT
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

CAFETERIA TAMLILT  »شركة 
حات املسؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 
الطابق تحت ار�صي تجزئة اصيل 

زنقة 173 - - طنجة  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.97527

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1)قرار بيع اسهم الشركة)
:)الذي ينص على مايلي:)قرر الشريك)
الوحيد للشركة السيد طاهر الشوح)
عبد) النورتي  للسيد  اسهمه  بيع 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  اللطيف 

LC212211(رقم
مسير) استقالة  قرار  (2 رقم) قرار 
الذي) تعيين مسير جديد:) و  السابق 

املسيير) استقالة  مايلي:) على  ينص 
السابق للشركة))السيد طاهر الشوح)
)السيد عبد السالم النورتي) و تعيين)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
ملدة) ( للشركة) كمسيير  (LC334677

سنتين قابلة للتجديد)
التوقيع) سلطة  قرار  (3 رقم) قرار 
منح) قرار  مايلي:) على  ينص  الذي  (:
ال ديد) ( للمسير) التوقيع  سلطة 
الحامل) ( السيد عبد السالم النورتي)

LC334677(للبطاقة الوطنية رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
السادس) البند  (7  -  6 ( رقم) بند 
مايلي:) على  ينص  الذي  والسابع:)
السيد) السابق  الوحيد  الشرك  قرر 
للسيد) اسهمه  بيع  الشوح  الطاهر 
الحامل) ( اللطيف) عبد  النورتي 
  LC212211 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ليصبح السريك الوحيد للشركة)
التالت) البند  (14  13- رقم) بند 
عشر)-)الرابع عشر):)الذي ينص على)
مايلي:)قرار استقالة املسير السابق))و)
النورتي) السالم  عبد  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
LC334677)كمسيير جديد للشركة)

البند الخامس عشر) (15 بند رقم)
قرار سلطة) الذي ينص على مايلي:) (:
التوقيع للمسيير ال ديد السيد عبد)
للبطاقة) الحامل  ( النورتي) السالم 

LC334677(الوطنية رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6777-255424.
344I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

YASSNIDAL CAR
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE(TARIK(IBN(ZIAD(N°10,

 2EME(ETAGE(APPT(N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
 YASSNIDAL CAR

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الخامس رقم 34 عمارة ادريسية 
زينب ; 55 تجزئة حسنية - كليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSNIDAL CAR

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ادريسية) عمارة  (34 رقم) الخامس 
كليز) (- حسنية) تجزئة  (55 (; زينب)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: نضال) محمد  الراصفي  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

.

السيد تويزي ياسين):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

نضال) محمد  الراصفي  السيد 

تجزئة) بوسكري  تعاونية  عنوانه)ا()
 42222  254 رقم) تاسلطانت  زهور 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ياسين  تويزي  السيد 
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز)

42252)ايت اورير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجعادة محمد عنوانه)ا()

 42252 حي ايكودار ايت اورير الحوز)

ايت اورير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137379.

345I

STE AUCOGEST SARL

LOGE UP IMMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

LOGE UP IMMO شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 126 

حي أدرار تيكوين - 82222 اكادير 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.45279

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

حات) شركة  (LOGE UP IMMO

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

126)حي أدرار تيكوين)-)82222)اكادير)

املغرب نتيجة اللصعوبات و العراقيل)

التي واجهت الشركة منذ تأسيسها.

و عين:

و) ورحمان  ( ابراهيم) السيد)ة()
حي) (22 بلوك) (152 رقم) عنوانه)ا()
ملول) ايت  (86322 أزرو) تيمرسيت 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

2222)وفي رقم)126  بتاريخ)22)يونيو)

اكادير) (82222 (- تيكوين) أدرار  حي 

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112735.

346I

STE AUCOGEST SARL

DAMANCOURSIER
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

DAMANCOURSIER  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 232 

بلوك س تجزئة بئر انزران تيكوين - 

82222 أكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DAMANCOURSIER

وسيط) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تجاري.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)232 

(- بلوك س تجزئة بئر انزران تيكوين)

82222)أكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

342)حصة) ( (: السيد كرزان أمين)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد ح ال مجيد):))332)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

332)حصة) ( (: السيد غزال هشام)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كرزان أمين عنوانه)ا()رقم)
17)زنقة)2425)حي اكرومعي الدشيرة)

86362)انزكان املغرب.

عنوانه)ا() مجيد  ح ال  السيد 

لوطة)) امتيوة  الزريزر  الرتبة  دوار 

34222)تاونات املغرب.

عنوانه)ا() هشام  غزال  السيد 
الخطابي) عبدالكريم  شارع  (17 رقم)

انزكان) (86362 الدشيرة) اكرومعي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كرزان أمين عنوانه)ا()رقم)
17)زنقة)2425)حي اكرومعي الدشيرة)

86362)انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112734.

347I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 MEKNASSIE ELECTRO
DIESEL

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

  MEKNASSIE ELECTRO DIESEL

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 شارع 

ال يش امللكي - 52222 مكناس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.17253

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)دجنبر)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 52222 (- امللكي) ال يش  شارع  (72»

»عرصة سيدي) إلى) مكناس املغرب«)

العلج ديور ملخزنية)-)52222)مكناس))

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2221)تحت رقم)391.

348I

SAHEL CONSULTING

AUTO DIAG SUD
إعالن متعدد القرارات

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

 AUTO DIAG SUD

»شركة حات املسؤولية املحدودة 

حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

أسامة بن زيد حي األمل 22 رثم 217 

العيون 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.42273

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تأسيس شركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تأسيس شركة ممثلها القانوني اكنش)

عماد)،)مقره اإلجتماعي شارع بن زيد)

حي األمل)22)رقم)217

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1959/22.

349I

SAHEL CONSULTING

SODITRAVER
إعالن متعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

SODITRAVER »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
مزوار زنقة 27 عمارة 28 الشقة 25 

العيون 72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.22759

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)13)فبراير)2217

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تأسيس شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تأسيس شركة ممثلها القانوني بيكا)
(، محمد وشريكه بالل سيدي أحمد)
 27 مقرها الرئي�صي شارع مزوار زنقة)

عمارة)28)الشقة)25)العيون
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
13)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2217)تحت رقم)489/17.
352I

ائتمانية ال وهرة

G3Z NEGOCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية ال وهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة اململكة املغربية

G3Z NEGOCE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 52 
حي اقبال الطابق السفلي - 25222 
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خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.5615

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (26 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 G3Z محدودة حات الشريك الوحيد)
 122.222 )مبلغ رأسمالها) (NEGOCE
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
حي اقبال الطابق السفلي) (52 الرقم)
(: 25222)خريبكة املغرب نتيجة ل)  -

عدم اشتغال الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الرقم)52 
 25222 (- حي اقبال الطابق السفلي)

خريبكة املغرب.)
و عين:

زهر و عنوانه)ا() ( انس) السيد)ة()
السعادة) حمام  اقبال  تجزئة  (52
25222)خريبكة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)24)يوليوز)

2222)تحت رقم)313.

351I

COMICONE

SOMAPRED
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
SOMAPRED »شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
االول لرقم 51، لوبابة2، طريق 

الحاج قدور م.ج  - 52222 مكناس 
املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.23685

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)ماي)2222

األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 

و) القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

(،23 التالية) الفصول  بتعديل  دالك 

44)من القانون األسا�صي) 43،)و) (،24

ال ديد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2512.

352I

COMICONE

SOMAPRED

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب

SOMAPRED  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول لرقم 51، لوبابة 2، طريق 

الحاج قدور م.ج - 52222 مكناس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.23685

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة()صدقي))

زينب كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2512.

353I

COMICONE

SOMAPRED
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب

SOMAPRED شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 

االول لرقم 51، لوبابة 2، طريق 

الحاج قدور م.ج - 52222 مكناس 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.23685

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

معدات) بيع  (-« من) الشركة  نشاط 

طبية؛)

الصدالنية) املستلزمات  تاجر  (-

)االجهزة الطبية(؛

-)تاجر أثاث املكاتب))ميديكو(؛

-)تاجر املواد الكميائية؛

الطبية) املعدات  صيانة  (-

والعلمية؛

بنصف ال ملة.«) ( استراد و بيع) (-

إلى)»*)استيراد وتوزيع:

ومنتجات) الطبية  األجهزة  (-

املختبرات.

والنظافة) الكميائية  املواد  (-

والتطهير.

والفنية) الطبية  املعدات  (-

واملستشفيات.

الطبية) املعدات  صيانة  (*

والعلمية؛

*)املتاجرة.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2512.
354I

COMICONE

SOMAPRED
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
SOMAPRED شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5، 
عمارة بروطاني، زنقة نهرو م.ج - 

52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.23685

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (16 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة نهرو) عمارة بروطاني،) (،5 »رقم)
إلى) املغرب«) مكناس  (52222 (- م.ج)
(،2 لوبابة) (،51 »الطابق االول لرقم)
 52222 (- م.ج) قدور  الحاج  طريق 

مكناس))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2512.

355I

FIDORO MULTI-SERVICES

JANAHDAK TRADE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
JANAHDAK TRADE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني، الرقم 39 مكرر، الداخلة. 
- 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

21983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JANAHDAK TRADE

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املواد الغذائية،)تجارة عامة،)استيراد)

وتصدير..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحسني،)الرقم)39)مكرر،)الداخلة.)-)

73222)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جناح عبد ال ليل):))1.222 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ال ليل) عبد  جناح  السيد 

الداخلة) (73222 الداخلة.) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ال ليل) عبد  جناح  السيد 

الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1134.

356I

كنفوب

BADRCIMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
BADRCIMENT شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 72 
سكتور ب سوق االربعاء الغرب 

سوق االربعاء الغرب 14324 سوق 
االربعاء الغرب املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.25545

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«722.222)درهم«)أي من)»322.222 
عن) درهم«) (1.222.222« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)32)ماي)2222)تحت رقم)278.
357I

كنفوب

SOJINDA
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
SOJINDA شركة حات املسؤولية 

املحدودة
 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتماعي
 OULED MOUSSA RMEL SIDI
MED LAHMAR سوق االربعاء 

الغرب 14324 سوق االربعاء الغرب 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.25161
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (4.222.222»
 4.522.222« إلى) درهم«) (522.222»
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (23 بتاريخ)

.323
358I

ANONCE LEGALE

LEADER HAND
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANONCE LEGALE
 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
LEADER HAND شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ج 

رقم 82 الطابق الثالت ديور الحومر 
حي يعقوب املنصور - 12222 

الرباط املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

162183
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADER HAND
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
بلوك ج) (: عنوان املقر االجتماعي)
82)الطابق الثالت ديور الحومر) رقم)

حي يعقوب املنصور)-)12222)الرباط)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: ( السيد امحمد بايا)

بقيمة)122)درهم للحصة).

حصة) (522 ( (: السيد محمد ولى)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا()حي) السيد امحمد بايا)

الفرح)12222)الرباط املغرب.

السيد محمد ولى عنوانه)ا()جنان)

املنصور)12222)تامسنا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا()حي) السيد امحمد بايا)

الفرح)12222)الرباط املغرب

السيد محمد ولى عنوانه)ا()جنان)

املنصور))12222)تامسنا املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)124611.

359I

EXTRAL  SERVICES

EXTRAL SERVICES SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXTRAL  SERVICES

تجزئة الوكالة 1 بلوك F رقم 519 

العيون املغرب، 72222، العيون 

املغرب

 EXTRAL SERVICES SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة 1 بلوك F رقم 519 العيون - 

72222 العيون املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXTRAL SERVICES SARL AU

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرمجة و) (, التصميم بكافة اشكالها)

(, التجارة العامة) (, الخدمات الرقمية)

التصدير و االستيراد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
519)العيون)-) F)رقم) 1)بلوك) الوكالة)

72222)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحمان) عبد  ابطان  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحمان) عبد  ابطان  السيد 
العيون) (7222 العيون) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان) عبد  ابطان  السيد 
العيون) (72222 العيون) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1971.

362I

LE PREMIER CONSEIL

WILD TRAVEL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

WILD TRAVEL شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 42 

الطابق الثالث الشقة رقم 12 املنار 

االزدهار  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WILD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRAVEL

*امتالك) (: غرض الشركة بإيجاز)

وكالة أسفار.

العمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 12 رقم) الشقة  الثالث  الطابق  (42

مراكش) (42222 (- ( االزدهار) املنار 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نبيل بوراس):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: بنهنية) الزهراء) فاطمة  السيدة 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوراس  نبيل  السيد 

 11 شقة) (525 رقم) الشرف  تجزئة 

 42222 مراكش) االزدهار  (3 الطابق)

مراكش املغرب.

بنهنية) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 525 رقم) الشرف  تجزئة  عنوانه)ا()

االزدهار مراكش) (3 الطابق) (11 شقة)

42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بنهنية) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 525 رقم) الشرف  تجزئة  عنوانه)ا()

االزدهار مراكش) (3 الطابق) (11 شقة)

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137259.

361I

DONCASTER TRANS MOROCCO

 DONCASTER TRANS

MOROCCO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 DONCASTER TRANS

MOROCCO

56 شارع موالي يوسف الطابق 

التالت شقة رقم 14 الدر البيضاء ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

 DONCASTER TRANS

MOROCCO شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق التالت رقم 

الشقة 14 الدار البيضاء - 22222 

الدار اليضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.397945

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 فبراير) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى)) )ة() السيد) تفويت 

1.222)حصة اجتماعية من) حراجم)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)

فبراير) (29 خالد حراجيم بتاريخ) )ة()

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2222)تحت رقم)815358.

362I

FIDUSCAL

HAJOURY SERVICE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

HAJOURY SERVICE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 13 إقامة 

شارع أحمد امل اتي تجزئة األلب 

مكتب 8_ الدار البيضاء 13 إقامة 

شارع أحمد امل اتي تجزئة األلب 

مكتب 8_ الدار البيضاء 22382 

الدار البيصاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.467183

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)

حات) شركة  (HAJOURY SERVICE

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 13 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

تجزئة) امل اتي  أحمد  شارع  إقامة 

 13 البيضاء) الدار  (_8 مكتب) األلب 

تجزئة) امل اتي  أحمد  شارع  إقامة 

البيضاء) الدار  (_8 مكتب) األلب 

الدار البيصاء)املغرب نتيجة) (22382

ل1/))تقرير املصف:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13458

املصفي) لتقرير  االستماع  بعد 

حول عمليات التصفية،)وافق ال مع)
العام على الحساب النهائي الدي أبرز)

وجود حساب سلبي)2229.75

2/))تقسيم رصيد التصفية:

وجود) عن  أفرز  التقرير  أن  بما 

حساب سلبي فإن ال مع قد قرر عدم)

للحصص) سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.

تشطيب) و  التصفية  إنهاء) ( (/3

الشركة من الس ل التجاري:

الكلي) اإلنهاء) العام  ال مع  قرر 

طرف) إخالء) أعطى  و  للتصفية 

اسم) تشطيب  قرر  كما  للمصفي 

الشركة من الس ل التجاري.

و عين:

و) حرا�صي  ( هاجر) السيد)ة()

عنوانه)ا()بيتي سكن م س)28)عمارة)

الدار) (22242 األلفة) (17 شقة) (113

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

بتاريخ)15)يونيو)2222)وفي)13)إقامة)

األلب) تجزئة  امل اتي  أحمد  شارع 

 22382 (- البيضاء) الدار  (_8 مكتب)

الدار البيصاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832289.

363I

fiduciaire(douiri

TITANIUM DEVELOPMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim  bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

  TITANIUM DEVELOPMENT

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

12292 الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.151383

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 مارس) (15 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()غو�صي))

سمير كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)126122.

364I

مكتب الحسابات ح ل

CABO DREAM

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مكتب الحسابات ح ل

22 شارع الداخلة الطابق االول قرية 

ال ماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب

CABO DREAM  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 27 

بلوك 4 عمارة A والية املركز محج 

ال والن - 93222 تطوان املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6273

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»76.222 

إلى) درهم«) (24.222« أي من) درهم«)

«122.222)درهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

24)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

2222)تحت رقم)1522 .

365I

FDBM Consulting

حقل األغوار
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
حقل األغوار شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

غينيا عمارة البوعامي الطابق األول 
الشقة رقم  2 - 54352 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
حقل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

األغوار.
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي)
القنص السياحي

األشغال املختلفة).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
غينيا عمارة البوعامي الطابق األول)
ميدلت) (54352  -  2 ( رقم) الشقة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد سالم راشد عي�صى)
 122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (: املرى)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد سالم راشد عي�صى)

صباح) (512 شارع) عنوانه)ا() املرى 

الكويت) (22222  2 رقم) األحمد 

الكويت.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد سالم راشد عي�صى)

صباح) (512 شارع) عنوانه)ا() املرى 

األحمد رقم)2 22222)الكويت الكويت)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2222)تحت رقم)174.

366I

AM CONSULTING

 BN DRAAOU
CONSTRUCTION

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 BN DRAAOU CONSTRUCTION

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3، الطابق 

األول - 22492 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548649

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



13459 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRAAOU CONSTRUCTION
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
26),زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) (،3 الشقة) السلطان،) مرس 
األول)-)22492)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بندراعو) عبدالرحيم  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بندراعو) عبدالرحيم  السيد 
يعقوب) أوراز سيدي  دوار  عنوانه)ا()

22222)دمنات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بندراعو) عبدالرحيم  السيد 
يعقوب) أوراز سيدي  دوار  عنوانه)ا()

22222)دمنات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
367I

SCH CONSEIL SARLAU

IMAGE IT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SCH CONSEIL SARLAU
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE(LOUVRE(N 653 4 EME
 ETAGE(APPT 11 ، 20200،

CASABLANCA MAROC
IMAGE IT  شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 4 الشقة 11 - 22222 
البيضاء  - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548785

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMAGE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IT

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أجهزة الكمبيوتر ومعدات إلكترونية)

وبرامج الكمبيوتر.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 

 22222  -  11 الشقة) (4 الطابق) (653

البيضاء) الدار  (22222 (- ( البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 SMARS الشركة)

حصة) (INFORMATIQUE( ( :( ( 400

بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: ( السيد جوسوان سيغيل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 SMARS الشركة)

 1352 INFORMATIQUE)عنوانه)ا()

 avenue albert enshtein 34222

 montpellier france  34222

. Montpellier FRANCE

سيغيل)) جوسوان  السيد 

 chemain du petit  134 عنوانه)ا()

 poucet Castelnau le lez  34172

. Castelnau-le-lez France

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سيغيل)) جوسوان  السيد 
 chemain du petit  134 عنوانه)ا()
 poucet Castelnau le lez 34172

 Castelnau-le-lez FRANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832221.

368I

offisc

 LA CLASSE
D’EQUIPEMENTS

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 62

20500، casablanca(maroc
 LA CLASSE D’EQUIPEMENTS

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

22522 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLASSE D’EQUIPEMENTS
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإللكترونية) األجهزة  جميع  وشراء)

والكهربائية املنزلية.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  1 الطابق) (3 مرس سلطان الشقة)

22522)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

خليل) ابراهيم  اخوان  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
خليل) ابراهيم  اخوان  السيد 
9)زنقة الشيخ الطيب) عنوانه)ا()رقم)
الدار) (22322 بن كيران حي الداخلة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
خليل) ابراهيم  اخوان  السيد 
9)زنقة الشيخ الطيب) عنوانه)ا()رقم)
الدار) (22322 بن كيران حي الداخلة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
369I

hana compta  maroc

 AL AKHAWINE«
 DES CONSEILS ET
»D›ASSURANCES

إعالن متعدد القرارات

hana(compta  maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

 AL AKHAWINE DES CONSEILS»
ET D›ASSURANCES« »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

ال ديدة -آسفي حي نجمة ال نوب 
2 عمارة G مكازة رقم 3  ال ديدة 

24232  ال ديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.11443

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13460

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
زكرياء) السيد  ( أسهم) نقل  مايلي:)
422)حصة)) )الذي يمتلك) املصمودي)
في الشركة بثمن)122)درهم للواحدة))
إلى السيد عبد الهادي فكري بسعر)
درهم) ألف  أربعون  في  حدد  إجمالي 

)42222.22درهم(.)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املصمودي)) زكرياء) السيد  ٱستقالة 
عبد) ( السيد) تعيين  و  مه  مها  من 
الهادي فكري القاطن إقامة مدينتي)
البرنو�صي) (13 الرقم) (9 مثلث عمارة)
وحلك) ( كمسير وحيد) الدارالبيضاءإ.)
بالنسبة لألبناك) (, ملدة غير محدودة)
الشركة) تلتزم  املالية  واملؤسسات 
بالتوقيع الوحيد للسيد عبد الهادي)

فكري املسير الوحيد و شريك.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تقرر تغيير الشكل القانوني من)
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)
الشريك) حات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي) (:21-26-27-15 رقم) بند 
ينص على مايلي:)من النظام األسا�صي)

للشركة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)27981.
372I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 SAHRAOUI SMART شركة
FORAGE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 SAHRAOUI SMART شركة

FORAGE شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - 22132 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAHRAOUI SMART FORAGE
حفر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الألبار.
26)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)
مرس السلطان الطابق االول الشقة)
22132)الدار) (- 3)الدار البيضاء) رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( الطيراوي) الحق  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الطيراوي)) الحق  عبد  السيد 
سيدي) عالل  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

املكي برشيد)26122)برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطيراوي)) الحق  عبد  السيد 
سيدي) عالل  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

املكي برشيد)26122)برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832249.

371I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE T.M FICH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE T.M FICH  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
القصبة القديمة مدغرة الرشيدية  

- 52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
17225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (32
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. T.M FICH
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

السمك).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القصبة القديمة مدغرة الرشيدية))-)

52222)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد محمد الطويل)
الرشيدية)52222)الراشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الطويل  محمد  السيد 

الرشيدية)52222)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

372I

مكتب االستادة مريم الشرايبي

GALAZ HUILERIE

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب االستادة مريم الشرايبي

فضاء االيمان شارع اللة عائشة رقم 

21 الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب

GALAZ HUILERIE  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سنتر كالز 

غفساي تاونات  - 34222 تاونات 

املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.567

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 مارس) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سالم الحناش) )ة() تفويت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (12.222

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (42.222

عبد الحق الحضري بتاريخ)22)مارس)

.2222

سالم الحناش) )ة() تفويت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (12.222

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (42.222

مارس) (22 مصطفى الحضري بتاريخ)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

24)يوليوز) االبتدائية بتاونات))بتاريخ)

2222)تحت رقم)372.

373I
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Audimi

LEADER PRINT
إعالن متعدد القرارات

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

LEADER PRINT  »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: - 12 ، 

شارع موالي سليمان، مجمع عكاشة 

لألعمال، حظيرة رقم 33 و 34 ، 

عين السبع - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.92873

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

برتيلي) روبرتو  السيد  بوفاة  إقرار 

واستمرار الشركة مع ورثة املتوفى.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توزيع بين ورثة املتوفى)11522)حصة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

برتيلي) روالند  ريدي  السيد  تعيين 

 »  PRINT LEADER (« ( مسيرا جديدا)

للشركة حات املسؤولية للمحدودة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

النظام) من  (7 و) (6 املادتين) تعديل 

التحويلين) هذين  بعد  األسا�صي 

للحصص لصالح السيد ريدي روالند)

حصة تملكها السيدة) (5752 برتيلي:)

حصة) (11522 و) بيترو  دي  جيليانا 

 THUNDER PAINT((«(تملكها شركة

مع) محدودة  شركة  حات  مسؤولية 

الشريك الوحيد.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

شركة) إلى  الشركة  تحويل  مايلي:)

حات مسؤولية محدودة مع الشريك)

الوحيد.

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 LEADER«(«(إعفاء)مدير شركة شركة
(، محدودة) مسؤولية  حات  (PRINT
وإنهاء) برتيلي،) روالند  ريدي  السيد 

مهامه
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
برتيلي) روالند  ريدي  السيد  تعيين 
مسيرا وحيدا للشركة حات املسؤولية)

للمحدودة مع الشريك الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
يساهم) النقدية:) املساهمة  مايلي:)
السيد رودي روالند بيرتيللي نقدا في)
الشركة بمبلغ مليونين وثالثمائة ألف)

2.322.222)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
مليونين) الشركة  مال  رأس  يبلغ 
درهم..) (2.322.222 ألف) وثالثمائة 
حصة) (23.222 إلى) مقسمة  وهي 
(، للحصة) درهم  (122 مائة) بقيمة 
بالكامل) ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
السيد) الوحيد  للشريك  ومخصصة 

ريدي روالند برتيلي.
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك) السيد ريدي روالند برتيلي،)
الشركة دون) إدارة  يمارس  الوحيد،)

قيود على املدة.
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم  مايلي:)
بالتوقيع للمسير السيد ريدي روالند)
برتيلي الذي يتمتع بأوسع الصالحيات)
أفضل) على  الشركة  شؤون  إلدارة 

وجه.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832268.
374I

األستاح محمد بن عبد ال ليل

 AMANDIER IMMO  SARL 
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاح محمد بن عبد ال ليل
13 شارع جوالن رقم 16 و 17 

الطابق الثالث ، 32222، فاس 

املغرب
 « AMANDIER(IMMO » SARL 
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
إيموزار تجزئة أمالك رقم 46 - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73213
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.» AMANDIER(IMMO(»(SARL
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
اإلستراد و التصدير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  46 رقم) أمالك  تجزئة  إيموزار 

32222)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 82.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل بالعباس):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: بالعباس) منعم  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: بالعباس) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
222)حصة) ( (: السيدة مريم قدار)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بالعباس  نبيل  السيد 
 Impasse des souhaits  75222 16

.PARIS FRANCE
عنوانه)ا() بالعباس  منعم  السيد 
 Rue des amandiers  75222  95

.PARIS FRANCE

السيد ياسين بالعباس عنوانه)ا()

  Allee du père Julien Dhuit  21

.75222 PARIS FRANCE

 17 السيدة مريم قدار عنوانه)ا()

 Rue( le( grand( Malakoff( ( 92240

.FRANCE PN FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بالعباس  نبيل  السيد 

 Impasse des souhaits  75222 16

PARIS FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2724.

375I

bemultico((بيمولتيكو

MGE LOGISTIQUE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

MGE LOGISTIQUE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

19 اقامة كاثوم الشقة 9 الطابق 3 

تجزئة اليسر مرجان 25 مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MGE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LOGISTIQUE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 الطابق) (9 اقامة كاثوم الشقة) (19
(- مكناس) (25 مرجان) اليسر  تجزئة 

52222)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( السيد محمد سويري)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد محمد سويري)
 9 الشقة) كاثوم  اقامة  (19 عمارة)
 25 مرجان) اليسر  تجزئة  (3 الطابق)

مكناس)52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد محمد سويري)
 9 الشقة) كاثوم  اقامة  (19 عمارة)
 25 مرجان) اليسر  تجزئة  (3 الطابق)

مكناس)52222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2524.

376I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

DIMA ENSEIGNE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

املغرب
DIMA ENSEIGNE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
1 2 و 3 قطاع 12 بلوك 23 رقم 

1626 حي السالم سال - 11222 سال 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.24637
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
رفع) تم  (2222 ماي) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 12.222« أي من) درهم«) (692.222»
عن) درهم«) (722.222« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39225.
377I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

RIHAABI S.A.R.L. A.U
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
RIHAABI(S.A.R.L. A.U شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند  
   NAJIHI CONSULTING شركة
رقم 42 الطابق 5, مكاتب األندلس 

شارع أصيلة األطلس فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIHAABI S.A.R.L. A.U
تجارة) غرض الشركة بإيجاز):)•)

ال ملة غير املتخصصة)،
تصدير واستيراد. (•

عند)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شركة)NAJIHI CONSULTING)))رقم)
5,)مكاتب األندلس شارع) الطابق) (42
32222)فاس) (- أصيلة األطلس فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الفتاح) عبد  السيد  السيد 
 122 بقيمة) حصة  (522 ( بنكيران:)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السيد عبد الفتاح بنكيران)))
عنوانه)ا()شارع بنزرت إقامة حدائق)
  2 الزهور) (23 رقم) سايس  فاس 

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيد عبد الفتاح بنكيران)
شريك وحيد))عنوانه)ا()شارع بنزرت)
 23 إقامة حدائق فاس سايس رقم)

الزهور)2  32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2827.
378I

TARGET PARTNERS

SONY GAZ
شركة حات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

SONY GAZ شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي أرض 

شطيبة دوار اوالد إيطو عين حرودة  

- 28632 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.74147

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (14 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

األنشطة الرئيسية):

بال ملة) املضغوط  الغاز  تاجر  (

ونصف ال ملة.

)نقل البضائع للغير.

األنشطة الثانوية:

اللوجستيك) و  البضائع  تخزين  (

والتخزين وإدارة املخزون والعمليات)

حات الصلة.

والسمسرة) واالتجار  وبيع  شراء) (

والتمثيل والتسويق والتوزيع ل ميع)

األشياء)واملنتجات املادية والسلع.

)تجارة ال ملة والتجزئة؛

بجميع) التجارية  الخدمات  (

أنواعها:)وكيل)،)مساهم تجاري)،)...)؛

املتعلقة) والخدمات  األشغال  (

بالكائن أعاله.

)مشغل مواقع التجارة اإللكترونية)

)نشر وتشغيل مواقع اإلنترنت)،)البيع)
بالتجزئة على اإلنترنت)،)نشر املحتوى)

اإللكتروني)،...()؛

)خدمات االستشارات والدعم.

بجميع) املال  رأس  في  املشاركة  (

الوسائل وفي جميع أنواع األعمال أو)

الشركات.

أنواع) جميع  وتصدير  استيراد  (

أو) البضائع  أو  املنتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829357.

379I
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BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LAYDAK TRAV
إعالن متعدد القرارات

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 62 

العيون ، 72222، العيون املغرب

LAYDAK TRAV »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الشريف الرا�صي رقم 223 - - 

العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.42347

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يوليوز)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

حات) شركة  تاسيس  تقرر  مايلي:)

الشريك) حات  املحدودة  املسؤولية 

بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب  الوحيد 

االجتماعي:) النشاط  (،2022/07/01

رأسمال:) املتعددة.) البناء) اشغال 

إلى) قـسم  درهم  (10.000.000,00

 100,00 فـئـة) من  حصة  (122.222

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

مريم البالح) الشريك الوحيد:) مايلي:)

(SH222665(

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

يعهدان إلى) التسيير والتوقيع:) مايلي:)

 (SH222665( البالح) مريم  السيدة:)

ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)24)يوليوز)

2222)تحت رقم)2259.

382I

KHOUYI BADIA

HERITIERS RADINA KACEM
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

 HERITIERS RADINA KACEM

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 8 

طريق الحاجب  - 52322 مجاط  

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56589

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (29

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HERITIERS RADINA KACEM

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

أنواع اإلطارات وقطع الغيار.).

 8 كلم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مجاط)) (52322 (- ( الحاجب) طريق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد راضينا صالح):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد راضينا محمد):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد راضينا هشام):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

222)حصة) ( (: السيد راضينا عمر)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: ( السيدة الزرايدي مليكة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-.

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صالح  راضينا  السيد 
 52222 ( انزران) بئر  شارع  (11 رقم)

مكناس))املغرب.

عنوانه)ا() محمد  راضينا  السيد 
 52222 ( انزران) بئر  شارع  (11 رقم)

مكناس املغرب.

عنوانه)ا() هشام  راضينا  السيد 
 52222 ( انزران) بئر  شارع  (11 رقم)

مكناس املغرب.
السيد راضينا عمر عنوانه)ا()رقم)

11)شارع بئر انزران))52222)مكناس)

املغرب.

مليكة)) الزرايدي  السيدة 
انزران)) بئر  شارع  (11 رقم) عنوانه)ا()

52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() صالح  راضينا  السيد 
 52222 ( ( انزران) بئر  شارع  (11 رقم)

مكناس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)-.

381I

KHOUYI BADIA

  AUBERGE COL DU ZAD
SARL

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

 AUBERGE(COL(DU(ZAD  SARL

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اكلمام 

سبدي علي ايتزار  - - ميدلت املغرب.

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

.737

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (27 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-1)بيع)52)سهم في ملك السيد بعدان)

ثمن) ابراهيم  القرطبي  لسيد  محمد 

كل سهم)122)درهم)

القرطبي) السيد  (, التسيير) (3-  

ابراهيم و السيد طيبي علوي رشيد)

األسا�صي) القانون  تعديل  (4-

لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص) (:6-7-14-17 بند رقم)

سهم) (52 بيع) على مايلي:)-1)

في ملك السيد بعدان محمد لسيد)

 122 القرطبي ابراهيم ثمن كل سهم)

التسيير),)السيد) درهم))-2  -3)
القرطبي ابراهيم و السيد طيبي علوي)
األسا�صي) القانون  تعديل  رشيد)-4)

لشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2222)تحت رقم)162.

382I

CKE CONSULTING

 INTERNATIONAL

AMANDIER
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CKE CONSULTING

 BD(ZERKTOUNI, RES ,21

 ALBORJ 6EME(ETAGE

 CASABLANCA ، 20560،

CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL AMANDIER

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق 2 رقم 

21 الدار البيضاء - 22226 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546329



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13464

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERNATIONAL AMANDIER
أخذ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وال) األشكال  من  شكل  بأي  الفائدة 
سيما عن طريق االكتتاب أو استرداد)
أي أوراق مالية أو أسهم أو سندات أو)
أوراق مالية مدرجة أو غير مدرجة في)
أي شركات أو مؤسسات تم تشكيلها)
من) شكل  بأي  تشكيلها  سيتم  أو 
أو) صناعية  كانت  سواء) (، األشكال)
تجارية أو مالية أو زراعية أو عقارية)

أو غير حلك..
زنقة) (32 (: عنوان املقر االجتماعي)
البنفسج اقامة زيتونة الطابق)2)رقم)
الدار) (22226 (- البيضاء) الدار  (21

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: الوادي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: مويال) اسحاق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوادي عنوانه)ا() السيد يوسف 
 1 الطابق) (7 شقة) اقامة البشير ج5)
حي الفتح)3)عين الشق)22153)الدار)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() مويال  اسحاق  السيد 
اراكاواسطراس)6/2/13 1222 1212 

فيينا النمسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مويال  اسحاق  السيد 
اراكاواسطراس)6/2/13 1222 1212 

فيينا النمسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

383I

 CENTRE INTERNATIONAL

D’ONCOLOGIE AGADIR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إعالن بخصوص تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (22/02/2022 بتاريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية)

التسمية)

CENTRE INTERNATIONAL

    D’ONCOLOGIE AGADIR

البيضاء) الدار  االجتماعي  املقر 

الطابق) (، 4)شارع دي فانو) (، وأزيز) (،

األر�صي)،)محل)2)شارع سيغال.

الهدف االجتماعي:

في) متخصصة  عيادة  تشغيل  (-

طب األورام وبصفة عامة أداء)جميع)

الخدمات الطبية.

-)االستشارة الطبية،)الكشوفات،)

والتحاليل،)والفحوصات اإلشعاعية،)

العمليات ال راحية والفحوصات مع)

أو بدون استشفاء.

وبيع جميع املواد األولية) شراء) (-

واملواد االستهالكية واملواد واملعدات)

املصحات) في  املستخدمة  واألدوات 

وغيرها ألغراض الطبية.

التي) العمليات  جميع  وعموما  (-

 لها عالقة مباشر أو غير مباشر،)كليا)

املذكورة) األغراض  بأحد  جزئيا،) أو 

لصالح) تكون  أن  يحتمل  أو  أعاله 

تنمية الشركة.

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة حات شريك وحيد.)

الرأسمال):)122.222)درهم).

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر.

املدة)):)99)سنة.

 AKDITAL ( (: الحصص)

HOLDING 122.222.22)درهم))).

احمد) اقديم  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

الدار) الساكن  (BE459314 رقم)

البيضاء)تجزئة بكاتيل زنقة)2)رقم)29 

بولو.

الحامل) طالب  رشدي  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زنقة) (،8 ب) الساكن  (B442222

كريناديي الدار البيضاء.
املركز ال هوي) (: اإليداع القانوني)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  لالستثمار 
التجاري) الس ل  (2222 يونيو) (15

.547239

384I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

VEPRALI
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ(ENTRE(SOL(N°03

 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92000، LARACHE(MAROC

VEPRALI شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي لالميمونة 

مركز سوق ثالثاء الغرب - 14324 

سوق ثالثاء الغرب املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

27721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VEPRALI
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع السكر.
عنوان املقر االجتماعي):)لالميمونة)
 14324 (- الغرب) ثالثاء) مركز سوق 

سوق ثالثاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس نويسل):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد شرف الدين نويسل):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نويسل  يونس  السيد 
الغرب) اربعاء) مركز لالميمونة سوق 

14324)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
نويسل) الدين  شرف  السيد 
سوق) لالميمونة  مركز  عنوانه)ا()
اربعاء) سوق  (14324 الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
نويسل) الدين  شرف  السيد 
سوق) لالميمونة  مركز  عنوانه)ا()
اربعاء) سوق  (14324 الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

.327
385I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

 TABEEB-MAZIN DIGITAL
TECHNOLOGIES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri



13465 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

 TABEEB-MAZIN DIGITAL

TECHNOLOGIES شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 31 

مارترعبد السالم بن محمد مكتب2 
فالفلوري إقامة رياض زيتون 

القنيطرة - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TABEEB-MAZIN DIGITAL

.TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإيجاز):)-)إعالن

اإلدارية,إدارة) االستشارات  (-

التسويق وتقديم املساعدة الفنية

-)تقديم الخدمة

-)تجارة.

 31 عنوان املقر االجتماعي):)شارع)

مارترعبد السالم بن محمد مكتب2 
زيتون) رياض  إقامة  فالفلوري 

القنيطرة)-)14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) الزيزي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  الزيزي  السيد 
 85 رقم) فيال  مهدية  قصبة  تزئة 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الزيزي  السيد 
 85 رقم) فيال  مهدية  قصبة  تزئة 

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)2665.
386I

FUDICAIRE ISMAILI

 COMPLEXE EL
 MANAR EXELLENCE D
 ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 COMPLEXE EL MANAR

 EXELLENCE D ENSEIGNEMENT
PRIVE SARL شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 24 السمارة - 
72222 السمارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1259
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (12 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 COMPLEXE EL MANAR(املحدودة
 EXELLENCE D ENSEIGNEMENT
رأسمالها) مبلغ  ( (PRIVE SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
الخضراء) املسيرة  شارع  اإلجتماعي 
السمارة) (72222 (- السمارة) (24 رقم)

املغرب نتيجة ل):)افالس شركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- السمارة) (24 رقم) املسيرة الخضراء)

72222)السمارة املغرب.)

و عين:
ايت لعكيد و) ( ( توفيق) السيد)ة()
 22 مخيم الوحدة الربيب) عنوانه)ا()
السمارة) (72222 السمارة) (24 رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 24 رقم) الخضراء) املسيرة  شارع  (:

السمارة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)127/2022.

387I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TOMAKO DE SUD
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE TOMAKO DE SUD SARL
AU شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
حسن رقم 22 بلوك تقدم السمارة - 

72222 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1389

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (3.422.222»
 3.522.222« إلى) درهم«) (122.222»
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)128.

388I

ائتمانية الشريفي مبارك

ازركيين كار 

Ste AZERGUYINE CAR 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب

 Ste AZERGUYINE  ازركيين كار

CAR  شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 

مكرر، حي ابن رشد  شارع 11 يناير   

- 81222 كلميم املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ازركيين)

. Ste AZERGUYINE CAR((كار

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 25 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

مكرر،)حي ابن رشد))شارع)11)يناير)))-)

81222)كلميم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة اعكيك املكبولة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيدة اعكيك املكبولة عنوانه)ا()
  56 رقم) (22 بحي عين الرحمة الزنقة)

82222)طانطان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اعكيك املكبولة عنوانه)ا()
 56 رقم) (22 بحي عين الرحمة الزنقة)

82222)طانطان))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2222)تحت رقم)264.

389I

FIDACTIVE

RACHI BERRIES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

RACHI BERRIES  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

الخميس ايت عميرة اشتوكة ايت 

باها  - 87222 بيوكرى املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.13879

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 ALMENDROS()تفويت السيد))ة

 REINA GONZALO 2.522

 2.522 أصل) من  اجتماعية  حصة 

 CARLOS )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

 ALMENDROS ROSAS JUAN

بتاريخ)23)يونيو)2222.

 ALMENDROS()تفويت السيد))ة

حصة) (REINA RAQUEL 2.522

حصة) (2.522 أصل) من  اجتماعية 

 CARLOS )ة() السيد) ( لفائدة)

 ALMENDROS ROSAS JUAN

بتاريخ)23)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت رقم)1323.

392I

SOFT ALTERNATIVE SARL

YORA-STYLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

YORA-STYLE شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية قطعة رقم325 - 

92122 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

YORA-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STYLE

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات) من  املالبس  وتصدير 

وغيرها من املواد.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 - الصناعية اجزناية قطعة رقم325 

92122)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العرو�صي) بروحو  يوسف  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (822 ( (:

للحصة.

((: العرو�صي) بروحو  السيد عماد  (

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد خالد الشائب):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العرو�صي) بروحو  يوسف  السيد 

تجزئة النخيل بوبانة رقم) عنوانه)ا()

27 92242)طنجة املغرب.

العرو�صي) بروحو  عماد  السيد 

عنوانه)ا()شارع الدكتور فرج رقم)75 

92212)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الشائب  خالد  السيد 

قطعة) الفتح  تجزئة  امل اهدين  حي 

132 92242)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يوسف بروحو العرو�صي)

تجزئة النخيل بوبانة رقم) عنوانه)ا()

27 92242)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255461.

391I

RESTAURANT BAR M’HAYA

RESTAURANT BAR M›HAYA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

RESTAURANT BAR M›HAYA

 RUE MOHAMED SEDKI 22

 ، 200006، CASABLANCA

MAROC

  RESTAURANT BAR M›HAYA

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 

 MOHAMED(SEDKI - 20013

الدار البيظاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.68193

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيين) (2222 أبريل) (11 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()بنيس)

سعيدة كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827271.

392I

ORCOM FIDUS CONSULTING

AROMA ZEN

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING

 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254

 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

AROMA ZEN شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك   

6 مكرررقم 49 الحي الصناعي  - 

82222 اكادير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.28325

الشريك) قرار  بمقت�صى 

الوحيداملؤرخ في)21)أبريل)2222)تقرر)

حات مسؤولية محدودة) حل شركة 

  AROMA ZEN(حات الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها)52.222)درهم وعنوان)

6)مكرررقم) ( ( مقرها اإلجتماعي بلوك)

اكادير) (82222 (- ( الحي الصناعي) (49

بقرار من املساهم) (: املغرب نتيجة ل)

قرر) (، (04/01/2022 الوحيد بتاريخ)

(
ً
املساهم الوحيد حل الشركة مبكرا

وتصفيتها) (04/01/2022 من) (
ً
اعتبارا

(.
ً
وديا
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و حدد مقر التصفية ب عمارافران)

فونتي) حي  (4 الشقة) (4 الطابق) (11

اكادير)-)82222)اكادير املغرب.)

و عين:

و) مليكة  ( البهالت) السيد)ة()

 4 الطابق) (11 عمارافران) عنوانه)ا()

 82222 اكادير) فونتي  حي  (4 الشقة)

اكادير املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112461.

393I

FISCOMPTES

BOUDIR CASH
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 

الثاني رقم 11 ، 62222، وجدة 

املغرب

BOUDIR CASH شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 442 طريق 

بودير - 62222 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.38663

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ابركان) جواد  )ة() السيد) تفويت 

522)حصة اجتماعية من أصل)522 

حصة لفائدة))السيد))ة()عبد القادر)

يعقوبي بتاريخ)22)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)978.

394I

ASMAA MEDIA GROUP

CITATLAS
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

CITATLAS »شركة مدنية فالحية«
وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ليصبح) االجتماعي  الغرض  تغيير 
استغالل األرا�صي الفالحية و تصدير)

املنتوجات الفالحية
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
محج) (9 من) االجتماعي  املقر  تحويل 
(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)
الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد محمد بناني اسميرس))

من مهامه كمسير وحيد
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في)31)غشت)2227 
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
صالحيات) تحديد  (o

التوقيعات وصالحيات التسيير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي)

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات التسيير)

395I

STE ACHIK LOGISTIQUE

 DUNE PREMIUM

HOLDING
إعالن متعدد القرارات

DUNE PREMIUM HOLDING

شارع العركوب رقم 7724-21 ، 

73222، الداخلة املغرب

   DUNE PREMIUM HOLDING

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

العركوب رقم 21-7724 - - الداخلة 

املغرب.

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

.13631

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

السيد) حصة  (425 تفويت) مايلي:)

بطاقة الوطنية) ( شفيق حمو الطهرة)
لشركة دن برميوم) (A227221 ( رقم)

اتليف) شركة  لفائدة  هولدنك 

انفيست

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

السيد) حصة  (425 تفويت) مايلي:)

بطاقة الوطنية) ( شفيق حمو الطهرة)
لشركة دن برميوم) (A227221 ( رقم)

هولدنك لفائدة شركة افوار هولدنك

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

السيد) حصة  (152 تفويت) مايلي:)

بطاقة الوطنية) ( شفيق حمو الطهرة)
لشركة دن برميوم) (A227221 ( رقم)

هولدنك لفائدة شركة بار انفيست

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

انفيست و) اتليف  ( تاكيد شركة)
بار) شركة  و  هولدنك  افوار  ( شركة)
انفيست صفة مسيريين لشركة دن)

برميوم هولدنك
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
(« تغيير الشكل القانوني للشركة من)

»S.A.R.L«(الى((»(S.A.R.L-AU
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) و  امغار  السادة رشيد  تاكيد 
شفيق حمو الطهرة و السيد محمد)
للشركة) كمسيرين  صفريوي  رشيد 
شفيق) للسيدين  منفصل  بتوقيع 
امغار) رشيد  السيد  و  حموالطهرة 

للمدة غير محدودة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
القانون) في  البنود  في  التعديالت 

االسا�صي املتعلقة بهذه القرارات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات راسمال الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمي رأس املال الشركة)
على) ينص  الذي  (:11 رقم) بند 

مايلي:)تسير الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)
يونيو)2222)تحت رقم)1050/2022.
396I

ON Engineering

ON Engineering
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ON Engineering
رقم 82 تجزئة سانت ماركريت ، 

15122، الخميسات املغرب
ON Engineering  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82 
تجزئة سانت ماركريت  - 15222 

الخميسات املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ON (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Engineering

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات و مراقبة التقنية.

 82 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 15222 (- ( ماركريت) سانت  تجزئة 

الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عثمان) النوحو  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عثمان  النوحو  السيد 

ماركريت)) سانت  تجزئة  (82 رقم)

15222)الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عثمان  النوحو  السيد 

ماركريت)) سانت  تجزئة  (82 رقم)

15222)الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)426.

397I

ASMAA MEDIA GROUP

الشركة املدنية الفالحية هناء
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

الشركة املدنية الفالحية هناء 
»شركة مدنية فالحية«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ليصبح) االجتماعي  الغرض  تغيير 
استغالل األرا�صي الفالحية و تصدير)

املنتوجات الفالحية
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
محج) (9 من) االجتماعي  املقر  تحويل 
(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)
الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بناني) وفاء) زهور  السادة  إستقالة 
اسميرس))و قاسم بناني اسميرس من)

مهامهم كشركاء)في التسيير
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  (o
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في)31)غشت)2227 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي).

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات التسيير

398I

segex

TRIPL S PRIVE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex

 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain

 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC

TRIPL S PRIVE شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 127 
ب الطابق االول شارع الحضري 

منفلوري 2 فاس - 32222 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.66559

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بنعطية) ( جهاد) )ة() تفويت السيد)

252)حصة اجتماعية من أصل)252 

حصة لفائدة))السيد))ة()أناس اجيار)

بتاريخ)24)ماي)2222.

تفويت السيد))ة()أسامة))بوركيزة)

252)حصة اجتماعية من أصل)252 

أسماء)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

حافظ بتاريخ)24)ماي)2222.

زيان) حميد  )ة() السيد) تفويت 

342)حصة اجتماعية من أصل)522 

سفيان) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

اسليماني بتاريخ)24)ماي)2222.

زيان) حميد  )ة() السيد) تفويت 

 522 حصة اجتماعية من أصل) (82

حصة لفائدة))السيد))ة()أناس اجيار)

بتاريخ)24)ماي)2222.

زيان) حميد  )ة() السيد) تفويت 

 522 حصة اجتماعية من أصل) (82

أشماء) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

حافظ بتاريخ)24)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3486.

399I

segex

KACHBOLI RAYANE AUTO
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

segex

 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain

 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC

 KACHBOLI RAYANE AUTO

شركة حات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 14 تجزئة العنبرة 1 س 3 عين 

السمن فاس - 3222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.62583

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

KACHBOLI RAYANE AUTO))مبلغ)

وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي محل رقم)14)تجزئة)

(- عين السمن فاس) (3 س) (1 العنبرة)

عدم) (: فاس املغرب نتيجة ل) (3222

تحقيق األرباح.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم)

14)تجزئة العنبرة)1)س)3)عين السمن)

فاس)-)32222)فاس املغرب.)

و عين:

و) قشبولي  ( سليمان) السيد)ة()

عنوانه)ا()228)زنقة)32)تجزئة العنبرة)

 32222 ( 2)طريق عين السمن) 1)س)

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3152.

422I

segex

SIGLA SOL

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex

 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain

 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC

SIGLA SOL شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 دوار 

لعسكر الطابق 4 شقة 13ظهر املهراز 

- 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1535

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 172 انوار عزا) )ة() تفويت السيد)

 342 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة()عبد املنعم)

براك بتاريخ)13)يناير)2222.

 172 انوار عزا) )ة() تفويت السيد)

 342 أصل) من  اجتماعية  حصة 

كمال)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

مرابط بتاريخ)13)يناير)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (15 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)65.

421I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMMO-BIB

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

IMMO-BIB شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن بتجزئة رقم  49بلوك ل 

حي الهدى اكادير - 82222 اكادير 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.47835

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)القد�صي) تفويت السيد))ة())عمر)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (342

342)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام))

بزيدي بتاريخ)21)يوليوز)2222.

تفويت السيد))ة()رشيد))القد�صي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (332

332)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام))

بزيدي بتاريخ)21)يوليوز)2222.

تفويت السيد))ة()حسن))القد�صي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (332

332)حصة لفائدة))السيد))ة()هشام))

بزيدي بتاريخ)21)يوليوز)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112853.

422I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMMO-BIB
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

IMMO-BIB شركة حات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي كراج 
الكائن بتجزئة رقم  49بلوك ل حي 

الهدى اكادير - 82222  أكادير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.47835

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2222)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
حات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
حات مسؤولية محدودة حات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112853.
423I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMMO-BIB
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

IMMO-BIB  شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
الكائن بتجزئة رقم  49بلوك ل 

حي الهدى اكادير - 82222 اكادير 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.47835
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
2222)تم تعيين) 21)يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()بزيدي)

هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112853.
424I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMMO-BIB
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

IMMO-BIB شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
الكائن بتجزئة رقم  49بلوك ل 

حي الهدى اكادير - 82222 اكادير 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.47835
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)يوليوز)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
49بلوك) ( »كراج الكائن بتجزئة رقم)
82222)اكادير) (- ل حي الهدى اكادير)
مكتب) (1 رقم) »بوكس  إلى) املغرب«)
الطابق الرابع بلوك أ إقامة) (57 رقم)
(- أكادير) الصناعي  الحي  ياسمين 

82222)اكادير))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112853.
425I
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ASMAA MEDIA GROUP

SOUK SEBT
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

SOUK SEBT  »شركة مدنية 
فالحية«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 LES ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 

VERGERS DE SOUK SEBT
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ليصبح) االجتماعي  الغرض  تغيير 
استغالل األرا�صي الفالحية و تصدير)

املنتوجات الفالحية
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
محج) (9 من) االجتماعي  املقر  تحويل 
(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)
الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
بناني) وفاء) زهور  السيدة  استقالة 

اسميرس))من مهامها))كمسير وحيد
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في)31)غشت)2227 
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
التوقيعات) تحديد صالحيات  مايلي:)

وصالحيات))التسيير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اسم الشركة)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي)

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات التسيير)

426I

ASMAA MEDIA GROUP

LES VERGERS D›AOULOUZ
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 

البيضاء املغرب

 LES VERGERS D›AOULOUZ

»شركة مدنية فالحية«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 

خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ليصبح) االجتماعي  الغرض  تغيير 

استغالل األرا�صي الفالحية و تصدير)

املنتوجات الفالحية

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

محج) (9 من) االجتماعي  املقر  تحويل 

(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)

الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

بناني) وفاء) زهور  السادة  إستقالة 

اسميرس))و قاسم بناني اسميرس من)

مهامهم كشركاء)في التسيير.

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في)31)دجنبر)2227 
على) ينص  الذي  (:6 رقم) قرار 
التوقيعات) تحديد صالحيات  مايلي:)

وصالحيات التسيير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات التسيير
427I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 RESORT HEALTH AND
BEAUTY

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
)املغرب(

 RESORT HEALTH AND BEAUTY
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
تطوان اقامة ابن بطوطة الطابق 
الثالث رقم 62 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128749

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESORT HEALTH AND BEAUTY

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل،)حالقة و منتجع صحي.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) بطوطة  ابن  اقامة  تطوان 

طنجة) (92222  -  62 رقم) الثالث 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 252 ( (: الحديوي) مجيد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: الحديوي) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: السيدة لطيفة الحديوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: السيدة شهرزاد الحديوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مجيد الحديوي عنوانه)ا()

الفوتورو) اقامة  (61 السويد) ساحة 

 92222 رقم62  الخامس  الطابق 

طنجة املغرب.

السيد فوزي الحديوي عنوانه)ا()

الفوتورو) اقامة  (61 السويد) ساحة 

 92222 رقم62  الخامس  الطابق 

طنجة املغرب.
الحديوي) لطيفة  السيدة 

اقامة) (61 السويد) ساحة  عنوانه)ا()

رقم62  الخامس  الطابق  الفوتورو 

92222)طنجة املغرب.
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الحديوي) شهرزاد  السيدة 

اقامة) (61 السويد) ساحة  عنوانه)ا()

رقم62  الخامس  الطابق  الفوتورو 

92222)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجيد الحديوي عنوانه)ا()

الفوتورو) اقامة  (61 السويد) ساحة 

 92222 رقم62  الخامس  الطابق 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6762.

428I

SAMIR FIDUCIAIRE

HANSIFA TRAV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

HANSIFA TRAV شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 343 
راء حي النعيم 6، مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46523

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (32 املؤرخ في)

شركة حات مسؤولية محدودة حات)

  HANSIFA TRAV الوحيد) الشريك 

درهم) (1.222.222 رأسمالها) مبلغ 

 343 رقم) اإلجتماعي  وعنوان مقرها 
 52222 (- مكناس) (،6 حي النعيم) راء)

مكناس املغرب نتيجة ل):)حل شركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم)343 
 52222 (- مكناس) (،6 حي النعيم) راء)

مكناس املغرب.)

و عين:

هنوش) ( الواحد) عبد  السيد)ة()
 6 النعيم) راء) (343 رقم) و عنوانه)ا()

)ة() 52222)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)448.

429I

SABIRI(AUDIT(&(ADVISORY

ييلوبارتس
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABIRI(AUDIT & ADVISORY

357, شارع محمد الخامس, طابق 

9, رقم 2 ، 22252، الدار البيضاء 

املغرب

ييلوبارتس شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

محمد الزرقطوني الطابق السادس 

الشقة 18 - 22252 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ييلوبارتس.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

مركبات) و  االالت  إصالح  و  كراء) و 

االشغال العمومية.

59)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
السادس) الطابق  الزرقطوني  محمد 
الدارالبيضاء) (22252  -  18 الشقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين صابري):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد أيوب الفاجي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
صابري) أمين  محمد  السيد 
عمارة) (2 الشباب) إقامة  عنوانه)ا()
 22252 السالم) حي  (27 رقم) (3

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الفاجي  أيوب  السيد 
األلفة) (52 رقم) ملوية  واد  شارع 

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفاجي  أيوب  السيد 
األلفة) (52 رقم) ملوية  واد  شارع 

22222)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829362.

412I

AT GESTION

smir trav
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AT GESTION
 AV(HASSAN(II(N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC
smir trav شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 597 

منطقة القالليين الطابق االر�صي 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.28995

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بكور) ( سعيد) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة()عزيز)

العبودي بتاريخ)26)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1527.
411I

JOUY(&(CO(MAROC

JOUY
إعالن متعدد القرارات

JOUY & CO(MAROC
»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
أحمد شوقي رقم 32 - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.99291

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (: (1- رقم) قرار 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة
على) ينص  الذي  (: (2- رقم) قرار 

مايلي:)تغيير التوقيع)
على) ينص  الذي  (: (3- رقم) قرار 

مايلي:)تحيين النظام األسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
أو) تهدف الشركة في املغرب،) مايلي:)
بالخارج بشكل مباشر،)أو غير مباشر)
أو لحساب االغيار ملمارسة) لحسابها،)
أساسا:))-االستيراد،)التصدير وتجارة)
و) السكر  و  السكاكر  في  التقسيط 
الكاكاو و الشكوالتة و القهوة و الشاي)
و التوابل وجميع املنتجات و املواد و)
املعدات واألثاث و امللحقات واللوازم)
الكيميائية،) أو  الطبيعية و املصنعة 
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و) الغذائي  امل ال  تخص  التي  و 
أو) املعدني  و  الفالحي  و  الصناعي 
بصفة) والتصدير  االستيراد  الحرفي.)
عامة.))أشغال البناء)بجميع أشكاله،)
طابع) حات  املباني  جميع  إصالح 
عام أو خاص وتنفيذ جميع أشغال)
والهندسة) املدنية  الهندسة  األرض،)
الصناعية.)جميع األشغال الكهربائية)
الصحية،) املواد  السباكة،) للمباني،)
نجارة) الصباغة،) الزجاج،) النجارة،)
االملنيوم،)التلبيس،)التزفيت وأعمال)
بأعمال) والقيام  التصميم  أخرى.)
التصميم،) الصناعية،) الهندسة 
عمليات) وتسيير  املراقبة  التنسيق،)
تهيئة جميع املحالت.)تسيير املشاريع،)
ل ميع) الحر  والتسيير  االستغالل 
العقاري،) اإلنعاش  املشاريع.) أنواع 
استيراد) بيع وايجار العقارات.) شراء،)
املعدات،) املواد،) جميع  وتصدير 
واألدوات) األثاث،) االكسسوارات،)
الكيميائية) أو  املصنعة  الطبيعية،)
الغذائي،) املتعلقة بامل ال الصناعي،)
النقل) التعدين أو الحرفي.) الفالحي،)
البناء.) مواد  نقل  للبضائع.) الوطني 
التجارة.)التعاقد من الباطن والتعهد)
الصفقات) جميع  في  املشاركة  أو 
العروض) أو  والخاصة  العمومية 
االجتماعي.) بالغرض  املتعلقة 
في) الفوائد  أو  األسهم  في  االكتتاب 
جميع الشركات أو املقاوالت املشابهة)
واستغالل) تبادل  املختلفة،) أو 
العالمات) الرخص،) ل ميع البراءات،)
واألسماء) التصنيع  وطرق  التجارية 
باإلضافة) يمكنها  كما  التجارية،)
التجارية،) العمليات  بجميع  القيام 
أو) العقارية  املنقولة،) الصناعية،)
املالية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)
جميع) ( االجتماعي.) بغرضها  مباشر 
العرض،) الدراسات،) عمليات 
برسم) البيع  السمسرة،) الوساطة،)
بهذه) املتعلقة  والعمولة  األمانة 
يجوز) عامة:) وبصفة  ( األغراض.)
للشركة) االجتماعي  الغرض  تمديد 
املذكورة إلى جميع العمليات التجارية)
أو) املنقولة  واملالية،) والصناعية 
العقارية املرتبطة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بكل أو بعض األنشطة املشار)

إليها أعاله والكفيلة بتطوير الشركة.

بند رقم)18:)الذي ينص على مايلي:)

واملستندات) الوثائق  جميع  تكون 

جميع) وكذا  بالشركة  الخاصة 

نافذة) البنكية  واملعامالت  الشيكات 

طرف) من  توقيعها  تم  إحا  ملزمة  و 

أحد املسيرين فقط):)السيد بوغاللة)

محسن أو السيد فكري الطليحي.

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�صي) للنظام  تحيين  اعتماد  تم 

العام) ال مع  حسب قرارات محضر 

املؤرخ في)23)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255223.

412I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

OUARDIGHA ATLAS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 

املغرب

OUARDIGHA ATLAS شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

شارع شعبي حي الوفاء - 23222 بني 

مالل  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6563

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم)) (2219 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)

7)شارع شعبي حي) »رقم) للشركة من)

(« املغرب) ( بني مالل) (23222 (- الوفاء)

إلى)»1617)شقة رقم)2)الطابق)1)حي)

األمل))-)25222)خريبكة)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)25)شتنبر)

2222)تحت رقم)739.
413I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

OUARDIGHA ATLAS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25222، خريبكة 
املغرب

OUARDIGHA ATLAS  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

شارع شعبي حي الوفاء - 23222 بني 
مالل  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8387

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2219 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العزيز)) عبد  )ة() السيد) تفويت 
1.222)حصة اجتماعية من) طلباوي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)
يوليوز) (15 )ة()أشرف طلباوي بتاريخ)

.2219
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 14 بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

شتنبر)2222)تحت رقم)539.
414I

STE FIDU-LIDOU SARL

MOUSSA BACHE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

MOUSSA BACHE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

حمو اوالد الطيب  - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUSSA BACHE

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 installation et montage de

.bâche

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

فاس) (32222 (- ( الطيب) اوالد  حمو 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: بوشال) مو�صى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوشال  مو�صى  السيد 

الطيب)) اوالد  يوسف  اوالد  دوار 

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوشال  مو�صى  السيد 

الطيب)) اوالد  يوسف  اوالد  دوار 

32222)فاس املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3473/22.

415I

BELGAZI ALI

FARMING
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

92222، طنجة املغرب
FARMING »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع امير 
موالى عبد هللا   33 طبق 2 رقم 26 - 

92222 طنجة  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.2529

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصص) (322 با) هبة  ( املوافقة على)
لي)) احميدوش  شعيب  السيد  من 
فاءدة السيد اشراف بوجير و لي فاءدة))
 222 احميدوش) ( زوهرة) السيدة 

حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حصص) (122 با) هبة  على  املوافقة 
)فاءدة)) لي) ( )الويزة بوجير) من السيدة)

السيدة زوهرة))احميدوش)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على هبة))با)152)حصص من)
السيدة زوهرة))احميدوش))لي))فاءدة)))

السيدة يمينة))احميدوش))
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك شعيب) بوافاة  تم االءعالم 
على) حصص  وتوزيع  احميدوش 
 15 الوثة تبعا ارم االءراثة املؤرخ في)
بالشكل الءتي السيدة) (2222 مارس)
السيدة) حصص  (75 بوجير) الويزة 
حصص) (222 احميدوش) يمينة 
 222 ( ( احميدوش) ( ( السيدة زوهرة)
احميدوش) احمد  اليسد  ( ( حصص)

125))حصص.

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

بوجير) ( تعيين السيد اشراف) مايلي:)

مسيير جديد اخر لي مدة غير محدود))

طرف)) من  مسيرة  اصبجت  الشركة 

)ماري تيريز هلياص و السيد) السيدة)

اشراف بوجير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) (16 و) (13  -  7 الفصول) تعديل 

النظام االءسل�صي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255428.

416I

BELGAZI ALI

LIFE TANGER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

LIFE TANGER  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

موالى اسماعيل - اقامة  موالى 

اسماعيل - طبق 3 - رقم 9 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (24

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIFE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TANGER

بشكل) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 

ك وتشغيل وتأجير وبيع)
ّ
تمل (، رئي�صي)

جميع العقارات.

-)إدارة جميع األمالك العقارية.

األعمال) كافة  وإنجاز  دراسة  (-

العقارية.

-)تقسيم ل ميع التضاريس.

-)االءنعاش العقاري بشكل عام.

املشاركة في رأس املال في جميع) (-

التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

سيتم إنشاؤها.

املعامالت) جميع  (، عام) بشكل  (-

التجارية والصناعية واملالية واألوراق)

املالية والعقارية التي قد تعزز تطور)

الشركة..

14)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالى) ( اقامة) (- اسماعيل) موالى 

اسماعيل)-)طبق)3)-)رقم)9 - 92222 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: همزي) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سعيدة همزي عنوانه)ا()

مونيا) تجزءة  (35 رقم) اكنول  شارع 

املحنش)2 93232)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سعيدة همزي عنوانه)ا()

مونيا) تجزءة  (35 رقم) اكنول  شارع 

املحنش)2 9232)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255434.

417I

FINCOSA MARRAKECH

 MUSEE DU HAUT ATLAS

OCCIDENTAL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

 MUSEE DU HAUT ATLAS

OCCIDENTAL شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مريغا 

ويركان دائرة اسني قيادة الحوز  - 

42222 مراكس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.41619

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الهادي)) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (32 الدحموني)

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (82 أصل)

امنة التوفيق بتاريخ)23)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136644.

418I

fidjuris(sarl

EL AOUNI VETEMENTS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 232

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

EL AOUNI VETEMENTS شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 ، 

الزرقطوني ريس الزهور الطابق 

الثامن رقم 24 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AOUNI VETEMENTS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس املستعملة.

(، (59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) الزهور  ريس  الزرقطوني 

الدار) (22222  -  24 رقم) الثامن 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العوني بن الزاوية):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الزاوية) بن  العوني  السيد 

عنوانه)ا()شارع واد ملوية الرقم)147 

الدار) (22322 االلفة) ج  امل موعة 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزاوية) بن  العوني  السيد 

عنوانه)ا()شارع واد ملوية الرقم)147 

الدار) (22322 االلفة) ج  امل موعة 

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
يونيو)2222)تحت رقم املركز ال هوي)

لالستثمار.

419I

SACO CONSEIL

 ATLAS BUSINESS

INTERNATIONAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SACO CONSEIL

 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8

 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 ATLAS BUSINESS

INTERNATIONAL  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الزرقطوني الليمون شقة 
رقم 9 الطابق الثالث جليز مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.116677

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)14)يونيو)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الليمون) الزرقطوني  محمد  »شارع 

جليز) الثالث  الطابق  (9 رقم) شقة 

مراكش)-)42222)مراكش املغرب«)إلى)

»)شارع الحسن الثاني مجموعة النور)

جليز) (3 رقم) شقة  االول  الطابق  (5

مراكش)-)42222)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137436.

422I

SAMIR FIDUCIAIRE

 MEDICALE ASSISTANCE
ISMAILIA

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 MEDICALE ASSISTANCE

ISMAILIA شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 
19، ديور العربية سباتة، مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MEDICALE ASSISTANCE

.ISMAILIA
سائق) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارة اسعاف.
-)مساعدة طبية.

-)استشارة منزلية.).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سباتة،) العربية  ديور  (،19 زنقة) (8

مكناس)-)52222)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
طاهيري) العربي  موالي  السيد 
 122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (: علوي)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

طاهيري) العربي  موالي  السيد 
تجزئة) (46 فيال) عنوانه)ا() علوي 
مكناس) (52222  6 كلم) الليمونة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
طاهيري) العربي  موالي  السيد 
تجزئة) (46 فيال) عنوانه)ا() علوي 
مكناس) (52222  6 كلم) الليمونة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2382.
421I

SACO CONSEIL

ODITICALL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ODITICALL شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما 
اسكجور عمارة رقم 956 الطابق 

الثاني رقم  - 42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.98243

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (32 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 956 »صوكوما اسكجور عمارة رقم)
الطابق الثاني رقم))-)42222)مراكش)
اوريكا) طريق  (12 »كلم) إلى) املغرب«)
والد) دوار  هاوس  رافينيتي  ملكية 
 42222 (- عباس تسلطانت مراكش)

مراكش))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137434.
422I

ائتمانية الشريفي مبارك

Ste SAHARAMED صحرا ميد
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste SAHARAMED صحرا ميد

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
االداري الوطية - 82222 طانطان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3197

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2219 دجنبر) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى)) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (522 دزيداز)
السيد) ( لفائدة) حصة  (122 أصل)
 32 بتاريخ) لكفيفي  عبداللطيف  )ة()

دجنبر)2219.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بطانطان))بتاريخ)26)فبراير)

2222)تحت رقم)127.
423I

STE FIDU-LIDOU SARL

BIQ
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
BIQ شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

عمارة باسيفيك 3 الشقة  زنقة اللة 
حسناء املدينة ال ديدة - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.56789

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (22 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها) مبلغ  ( (BIQ املحدودة)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
باسيفيك) عمارة  (35 اإلجتماعي رقم)
املدينة) زنقة اللة حسناء) ( الشقة) (3
املغرب) فاس  (32222 (- ال ديدة)

نتيجة ل):)-)عدم القيام بأي نشاط.
 35 و حدد مقر التصفية ب رقم)
3)الشقة))زنقة اللة) عمارة باسيفيك)
 32222 (- ال ديدة) املدينة  حسناء)

فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عبد اللطيف)))الحسيني)
زنقة أوسترد حي) (1 رقم) و عنوانه)ا()
الوفاء)1)طريق صفرو))32222)فاس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2707/2022.
424I

MYSPEC

MYSPEC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MYSPEC
75 شارع 11 يناير  الطابق األول 
الشقة رقم 169 ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب
MYSPEC شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير  الطابق األول الشقة رقم 

169 - 22132 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

امسكان) علي  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

جالل امتوكي بتاريخ)26)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828925.

425I

MYSPEC

MYSPEC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MYSPEC
75 شارع 11 يناير  الطابق األول 

الشقة رقم 169 ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب

MYSPEC  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير  الطابق األول الشقة رقم 

169 - 22132 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تعيين) تم  (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

امتوكي جالل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828925.

426I

ائتمانية الشريفي مبارك

Ste SAHARAMED صحرا ميد
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste SAHARAMED صحرا ميد

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
االداري الوطية - 82222 طانطان 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3227

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)دجنبر)2219)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 82222 (- الوطية) االداري  »الحي 
زنقة) (26 »رقم) إلى) طانطان املغرب«)
 81222 (- فاس شارع موالي هشام)

كلميم))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

2222)تحت رقم)168.

427I

ائتمانية الشريفي مبارك

Ste SAHARAMED صحرا ميد
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب
 Ste SAHARAMED صحرا ميد

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي الحي 
االداري الوطية - 82222 طانطان .
تحويل الشكل القانوني للشركة
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رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3197

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)دجنبر)2219)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
حات مسؤولية محدودة حات الشريك)
»شركة حات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان))بتاريخ)26)فبراير)

2222)تحت رقم)127.

428I

FINCOSA MARRAKECH

CAFE ELITE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

CAFE ELITE »شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املركز 
التجاري منارة مول الطابق السفلي 

الوحدة 2.21 - 42222 مراكش 
املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.67123
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تقرر) (2222 يناير) (14 في) املؤرخ 
 CAFE ELITE إغالق فرع تابع لشركة)
تسميته)CAFE ELITE)والكائن عنوانه)
في املركز التجاري منارة مول الطابق)
الثالث الوحدة)3.4 - 42222)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136448.

429I

H.I PARA SARL AU

PROTECTIME SERVICES
إعالن متعدد القرارات

H.I PARA SARL AU
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PROTECTIME SERVICES »شركة 

حات املسؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 128 
زنقة ابراهيم النخغي الطابق 2 
الدارالبيضاء - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.392277

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير و تعيين اخر)،االمضاء)

االجتماعي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)14:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة السيدة حياة املصبق)
و تعيين السيد محمد العسري كمسير)
و حيد للشركة)،)تصبح بذلك الشركة)
ملزمة بالتوقيع الوحيد للسيد محمد)

العسري
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832232.
432I

FIDUCIARE ECF

LACHOUB TRAV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

LACHOUB TRAV شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

دكسميد الطابق 1 الشقة 2 بن 

جدية - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (24

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LACHOUB TRAV

:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)

إنشاءات مختلفة.
زنقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بن) (2 الشقة) (1 الطابق) دكسميد 

جدية)-)22222)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: كسار) عادل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل كسار عنوانه)ا()دوار)

 25222 يخلف) بني  مسعود  اوالد 

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل كسار عنوانه)ا()دوار)

 25222 يخلف) بني  مسعود  اوالد 

خريبكة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832181.

431I

PLANK

PREVENCIA
إعالن متعدد القرارات

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 12292، الرباط املغرب
PREVENCIA »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 2234 بير 
الرامي جنوب القنيطرة - - القنيطرة 

املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.48213

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
(: حصص) -1تفويت  رقم) قرار 
الذي ينص على مايلي:)بمقت�صى عقد)
17- تفويت الحصص املتخد بتاريخ)
إنجارن) السيدة  قامت  (، (26-2222
حصة تملكها في) (5222 بنقل) ( نادية)

الشركة الى السيدة املشوكر فاطمة
الشكل) -2تحويل  رقم) قرار 
الذي ينص على) (: للشركة) القانوني 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:)
 17-26-2222 للشركة املتخد بتاريخ)
القانوني) الشكل  تحويل  تم  قد  (,
،)من شركة حات املسؤولية) للشركة)
)شركة حات املسؤولية) املحدودة إلى)

املحدودة حات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذي) -2االسم التجاري:) بند رقم)
 PREVENCIA SARL(:ينص على مايلي

à Associe Unique
-6املساهمات-الرأسمال) بند رقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  (: االجتماعي)
 10,000 فاطمة) املشوكر  السيدة 

حصة)،)أي)1,000,000)درهم.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)91862.
432I

G.MAO.CCF

  STE  MONA 95
IMMOBILIER

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE  MONA 95  IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  

سيباوين  رقم 3  حي املوظفين فاس 
زنقة  سيباوين  رقم 3  حي املوظفين 

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONA 95  IMMOBILIER
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
األشغال املختلفة))و البناء+التجارة)+)

وكالة عقارية.
زنقة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)حي املوظفين فاس) (3 )رقم) سيباوين)
3))حي املوظفين) زنقة))سيباوين))رقم)

فاس)32222)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة منية ابو سعيد))تلمساني)
مريم)) ( إقامة) ( زس) (335 عنوانه)ا()
الحديقة)))تغات))فاس)32222)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منية ابو سعيد))تلمساني)
مريم)) ( إقامة) ( زس) (335 عنوانه)ا()
الحديقة)))تغات))فاس)32222)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3474/22.
433I

NOUSSAH CONSULTING

مجاطي افيكيلتيغ
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

مجاطي افيكيلتيغ شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
يوسف جماعة فضالة دائرة ابن 
سليمان - 13222 ابن سليمان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3461

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2221 نونبر) (11 املؤرخ في)
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
افيكيلتيغ)) مجاطي  الوحيد  الشريك 
درهم) (122.222 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد)
ابن) دائرة  فضالة  جماعة  يوسف 
سليمان) ابن  (13222 (- سليمان)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

االسا�صي))للشركة.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

دائرة) فضالة  جماعة  يوسف  اوالد 

ابن سليمان) (13222 (- ابن سليمان)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()عبد اللطيف))الشاديلي)

و عنوانه)ا()ا زنقة الفارس بيار اقامة)

ياسين رقم65)شقة)22 22222)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

13)دجنبر)2221)تحت رقم)669.

434I

derdab compta

بيكنونس ميد
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derdab compta

 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL

N.5 ، 90000، tanger(maroc

بيكنونس ميد شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشعبي شارع 79 رقم 15 تجزئة 32 

طنجة  - 92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

96667

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيكنونس ميد.
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الغذائية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 32 15)تجزئة) 79)رقم) الشعبي شارع)

طنجة))-)92222)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: اكديه) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اكديه  زكرياء) السيد 
 15 رقم) (79 شارع) الشعبي  تجزئة 

طنجة))92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اكديه  زكرياء) السيد 
 15 رقم) (79 شارع) الشعبي  تجزئة 

طنجة))92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6597.

435I

CEMEX

AGRI AGRAM
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEMEX
92 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

رقم 5 جيليز مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

AGRI AGRAM شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 216 درب 
الفران عزصة بلبركة مراكش - 

42222 مراكش املغرب



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13478

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126967

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRAM
امل ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي.
 216 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- درب الفران عزصة بلبركة مراكش)

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: املح وب) أيت  حنان  السيدة 
122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
 122 ( (: حفي�صي) شكري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 822 ( (: األحد) عبد  طه  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املح وب) أيت  حنان  السيدة 
اقامة باب دكالة بلوك س) عنوانه)ا()
 42222 1)شارع موالي عبد هللا) رقم)

مراكش املغرب.
السيد شكري حفي�صي عنوانه)ا()
بلبركة) عزصة  الفران  درب  (216

مراكش)42222)مراكش املغرب.
األحد عنوانه)ا() السيد طه عبد 
بلبركة) عزصة  الفران  درب  (216

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املح وب) أيت  حنان  السيدة 
اقامة باب دكالة بلوك س) عنوانه)ا()
 42222 1)شارع موالي عبد هللا) رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137333.
436I

CEMEX

AKAL GLEE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEMEX
92 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

رقم 5 جيليز مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

AKAL GLEE شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 216 مكرر 
درب الفران عزصة بلبركة مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126871
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AKAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GLEE
امل ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي):)216)مكرر)
(- درب الفران عزصة بلبركة مراكش)

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 922 ( (: حفي�صي) سعد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: حفي�صي) شرقي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حفي�صي  السيد سعد 

 1 رقم) س  بلوك  دكالة  باب  اقامة 

شارع موالي عبد هللا)42222)مراكش)

املغرب.

السيد شرقي حفي�صي عنوانه)ا()

بلبركة) عزصة  الفران  درب  (216

مراكش)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حفي�صي  السيد سعد 

 1 رقم) س  بلوك  دكالة  باب  اقامة 

شارع موالي عبد هللا)42222)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137235.

437I

ديسبراند

ديسبراند
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ديسبراند

الطابق 3 رقم 12 شارع محمد 

السادس ف ب املسيرة العالية 

املحمدية ، 28822، املحمدية 

املغرب

ديسبراند شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الطابق 3 
رقم 12 شارع محمد السادس ف ب 

املسيرة العالية املحمدية - 28822  

املحمدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.23719

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تغيير) تم  (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

»استيراد وتوزيع) نشاط الشركة من)

إلى) والبضائع«) املنتجات  جميع 

منتجات) جميع  وتوزيع  »استيراد 

التجميل

تداول جميع املنتجات

استيراد و تصدير«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1489.
438I

ديسبراند

ديسبراند
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ديسبراند
الطابق 3 رقم 12 شارع محمد 
السادس ف ب املسيرة العالية 
املحمدية ، 28822، املحمدية 

املغرب
ديسبراند شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 3 
رقم 12 شارع محمد السادس ف ب 
املسيرة العالية املحمدية - 28822 

املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.23719

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من) أي  درهم«) (1.222.222»
 1.522.222« إلى) درهم«) (522.222»
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1489.
439I

MEDIA PRESSE TV

MEDIA PRESSE TV
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDIA PRESSE TV
 RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4
 SAADA(SIDI(BERNOUSSI ،
22612، الدار البيضاء املغرب

MEDIA PRESSE TV شركة حات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 رقم 

5 الطابق الثاني الشقة 4 السعادة 

سيدي البرنو�صي - 22612 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEDIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PRESSE TV

-اإلعالم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املرئي) والتواصل  والنشر  والصحافة 

واملسموع.

-الصحافة اإللكترونية.

-تحرير جميع الصحف.

الصحفية) املؤتمرات  -تنظيم 

واملبادرات األخرى املوجهة لإلعالم.

(، -أي نشاط إنتاج سمعي بصري)

إنتاج)،)إنتاج وتوريد خدمات سمعية)

أو) صوت  (، كتابة مقاالت) (، بصرية)

فيديو صامت ألي تلفزيون أو إنترنت)

أو صحافة.

-تحرير وتوزيع املواد الصحفية..

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 4 الشقة) الثاني  الطابق  (5 رقم) (7

 22612 (- السعادة سيدي البرنو�صي)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بخاش عبد الرحيم):))252 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: مصطفى) طالل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: السيد ايت سمر براهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: حسن) لحريري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  بخاش  السيد 

عنوانه)ا()23)زنقة ابن خفاجة تجزئة)

 28822 ( ( السفلي) الطابق  املحطة 

املحمدية املغرب.

السيد طالل مصطفى عنوانه)ا()

املدينة) (132 فيال) سيتي  كولف 

الدار) (27182 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

السيد ايت سمر براهيم عنوانه)ا()

أمل)4)التوسع رقم)17)ح ي م)12122 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا() حسن  لحريري  السيد 

حي املسيرة)1)إقامة األمانة ع)3)ش)8  

12222)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عبد  بخاش  السيد 

عنوانه)ا()23)زنقة ابن خفاجة تجزئة)

 28822 ( ( السفلي) الطابق  املحطة 

املحمدية املغرب

السيد طالل مصطفى عنوانه)ا()

املدينة) (132 فيال) سيتي  كولف 

الدار) (27182 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب

السيد ايت سمر براهيم عنوانه)ا()

أمل)4)التوسع رقم)17)ح ي م)12122 

الرباط املغرب

عنوانه)ا() حسن  لحريري  السيد 

حي املسيرة)1)إقامة األمانة ع)3)ش)8 

12222)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832145.

442I

DEMER CONSULTING

MAFA PROD
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

MAFA PROD شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 1 ك  - 

22222 البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.522453

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) (1 شارع الزرقطوني طابق) (55»
املغرب«) البيضاء) (22222 (- ( ك) (1
إقامة بكسرية) نخي  براهيم  (69« إلى)
 22222 (- ( املعاريف) (15 2)رقم) طابق)

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832197.
441I

STE OARA BUILDING

OARA BUILDING
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OARA BUILDING
 RESIDENCE PRIMA OFFICE

 N 105 APPT 16 ETG 3 ANGLE
 MOSTAFA(MAANI(ET 11

 JANVIER ، 20000، Casablanca
maroc

OARA BUILDING شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي التقسيم 

بريما مكتب رقم 125 شقة 16 و 3 
زاوية مصطفى معاني و 11 يناير - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OARA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUILDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.promoteur immobilier
:)التقسيم) عنوان املقر االجتماعي)
 3 و) (16 125)شقة) بريما مكتب رقم)
(- يناير) (11 و) زاوية مصطفى معاني 

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مقداد الحمداوي):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمداوي) مقداد  السيد 
عنوانه)ا()التقسيم بيوسيت رقم)35 
البيضاء) الدار  (22222 السبع) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحمداوي) مقداد  السيد 
رقم) بيوسيت  التقسيم  عنوانه)ا()
الدار البيضاء) (2222 35)عين السبع)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832146.
442I
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شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م.)حات الشريك)

الوحيد

BENHA MAHAL SARLAU 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م. 
حات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب

 BENHA MAHAL SARLAU 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 385 
شارع الحسن الثاني الطابق السفلي 
بني مالل - 23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
12863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (19
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENHA MAHAL SARLAU
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- الدقيق والنشا و السميد بال ملة)

املواد الغدائية.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) الثاني  الحسن  شارع  (385
23222)بني مالل) (- السفلي بني مالل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بنها) ايت  السيد يونس 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بنها عنوانه)ا() السيد يونس ايت 
تجزئة املنار لحلو اقامة رياض)1)شقة)
رياض السالم مراكش) (1 الطابق) (27

42122)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنها عنوانه)ا() السيد يونس ايت 
تجزئة املنار لحلو اقامة رياض)1)شقة)
رياض السالم مراكش) (1 الطابق) (27

42122)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)611.
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شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م.)حات الشريك)

الوحيد

 PHARMACIE EL HOUDA DE
EL GAZOULI SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ح.م.م. 
حات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب
 PHARMACIE EL HOUDA DE EL
GAZOULI SARL AU شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

21/22 حي الهدى بني مالل - 23222 
بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5993
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (569.222« قدره)
«1.222.222)درهم«)إلى)»1.569.222 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)23)يونيو)

2222)تحت رقم)622.
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EL MARSA CONSEIL

PEARLCITY MARINE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

72222، العيون املغرب
PEARLCITY MARINE شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم  
س 414 الشقة 21 املر�صى العيون   - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42343
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEARLCITY MARINE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) أو  املغرب  في  سواء) الشركة  من 
او) لحسابهاالخاص  سواء) الخارج 

لآلخرين:
وزيت) السمك  مساحيق  تجارة 
السمك,سمك) زيت  السمك,تكرير 
منتجات) وتصدير  معلب,استيراد 
وتجميد) البحرية,تجهيز  املأكوالت 

وتعبئة منتجات املأكوالت البحرية.
الطازجة) االسماك  بيع 
الطازجة) األسماك  وامل مدة,تسويق 
وجميع)) واملحار  وامل مدة  واملبردة 
املنتجات واملأكوالت البحرية األخرى)

في األسواق الوطنية والدولية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشطر الثالث رقم)) املسيرة الخضراء)

س)414)الشقة)21)املر�صى العيون)))-)

72222)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

مثوني:)) كرياتيل  هيراس  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

السيد أبو طاهر فيليا تيل محمد)

 122 1.222)حصة بقيمة) ( (: ( حنيفة)

درهم للحصة).

(: مثوني) كرياتيل  هيراس  السيد 

1222)بقيمة)122)درهم.

السيد أبو طاهر فيليا تيل محمد)

حنيفة)):)1222)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

مثوني) كرياتيل  هيراس  السيد 

مقاطعة) كرياتيل  منزل  عنوانه)ا()

تريسور) إروماِپتي،) بلدة  چود،)
ْ
كادن

682584)والية) رقم الفهرس البريدي)

تريسور)) (682584 الهند.) كيراال،)

الهند.

السيد أبو طاهر فيليا تيل محمد)

فيلياتيل،)) منزل  عنوانه)ا() ( حنيفة)

تريسور)) مدينة  چود،)
ْ
كادن مقاطعة 

رقم الفهرس البريدي)682584،)والية)

كيراال،)الهند)682584)تريسور))الهند.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مثوني) كرياتيل  هيراس  السيد 

مقاطعة) كرياتيل  منزل  عنوانه)ا()

تريسور) إروماِپتي،) بلدة  چود،)
ْ
كادن

682584)والية) رقم الفهرس البريدي)

كيراال،)الهند.)682584)تريسور))الهند

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22)يوليوز)

2222)تحت رقم)2056/2022.
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الشركة املدنية املهنية للمحاماة)»بكو�صي و حب�صي«

CI ETF I Atlas Vert HoldCo
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
»بكو�صي و حب�صي«

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

22332، الدار البيضاء املغرب
 CI ETF I Atlas Vert HoldCo

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 
ابن سينا، الشقة رقم 11، اكدال، 

الرباط - 12282 الرباط املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
161433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CI ETF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.I Atlas Vert HoldCo
اقتناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املنقولة و كذا جميع) القيم  ادارة  و 

العمليات املرتبطة بها.
عنوان املقر االجتماعي):)59،)شارع)
اكدال،) (،11 الشقة رقم) ابن سينا،)

الرباط)-)12282)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 CI ETF I Atlas Vert الشركة)
 122 حصة بقيمة) (HoldCo( :( ( 500

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 COPENHAGEN الشركة)

 INFRASTRUCTURE ENERGY

 TRANSITION( FUND( I( K/S

Amerika(Plads(29,2(DK-()عنوانه)ا

.2122 Copenhague Danemark

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() (Felix PAHL السيد)

  Bradandstrasse,( 77( ( 22297

Hamburg Allemagne

 Philip CHRISTIANI السيد)

 Christiansholms عنوانه)ا()

 Parkvej,( 10( 2930(Klampenborg

Danemark

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)5795.
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FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

SOUTHPRO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

SOUTHPRO   شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة مجموعة D رقم 19 شقة 

بالطابق التاني 6 العيون  - 72222 

العيون  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SOUTHPRO

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيانة) االنارة-) الكهرباء-اشغال 

خدمة) -تقديم  التقنية) متعددة 

مسائل) في  واالستشارة  النصيحة 

التقنية-تسويق و البيع والشراء)في كل)

املسائل التقنية)-تصدير واالستراد في)

التقنية-االشغال) املنتوجات  جميع 

املختلفة و البناء)-اشغال ضخ املياه.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شقة) (19 رقم) (D مجموعة) الوحدة 

 72222 (- ( العيون) (6 بالطابق التاني)

العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امبارك فريك):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد الواحد شركاني):))252 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: البشير) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد ياسين البراي):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فريك  امبارك  السيد 

 22 االمل) حي  (23 الشقة) (25 عمارة)

العيون))72222)العيون املغرب.

شركاني) الواحد  عبد  السيد 

ب) درج  انزران  بئر  شارع  عنوانه)ا()

يوسفية) اقامة  (162 16ش) ط) (1

الدار) (22282 البيضاء) املعاريف 

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() البشير  يوسف  السيد 

تجزئة))الخير رقم)513)سيدي معروف)

البيضاء) الدار  (22282 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا() البراي  ياسين  السيد 
السبع) عين  (9 رقم) كاميليا  تجزئة 
22282)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فريك  امبارك  السيد 
 22 االمل) حي  (23 الشقة) (25 عمارة)

العيون)72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)2034/22.
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ASMAA MEDIA GROUP

DELASSUS GROUP
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

DELASSUS GROUP »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.29239

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
محج) (9 من) التجاري  املقر  تحويل 
(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)
الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بناني) وفاء) زهور  السادة  إستقالة 
اسميرس))و قاسم بناني اسميرس من)

مهامهم كشركاء)في التسيير
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
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قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في)31)مارس)2227 
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد صالحيات التوقيعات))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر التجاري
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)التسيير)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829282.

448I

cabinet(fiduciaire(zghoud

OUDA CARS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC
OUDA CARS  شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الورود رقم 52 السفلي العوامة  - 

92212 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.128249

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (24 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()عودا)

فاتن))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6599.
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cabinet(fiduciaire(zghoud

MARA ARCHITECTS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

MARA ARCHITECTS  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 
محمد الخامس عمارة بودابيس 
طابق 2 رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.65295

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيين) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()هاجر)

الفني كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6732.
452I

ERRIFAI MOHAMMED

H.B COIN D›OR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE(MAKKA(MOKARAMA(N°7

 APPT(N°10 RUE(SIOUL(HAY
 OUAFAE 2 ROUTE(SEFROU ،

32222، فاس املغرب
H.B COIN D›OR شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 624 
حي ال ديد زواغة العليا - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.54227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 
شركة حات) (H.B COIN D’OR حل)
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- 624)حي ال ديد زواغة العليا) رقم)
نتيجة الالزمة) فاس املغرب  (32222
االقتصادية وارتفاع االثمنة الباهض)

للسلع.
و عين:

بنيس) ( هشام) محمد  السيد)ة()
شارع) داوود  زنقة  (16 عنوانه)ا() و 
فاس املغرب) (32222 امللكي) ال يش 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
2222)وفي رقم)624  بتاريخ)21)يونيو)
 32222 (- العليا) زواغة  ال ديد  حي 

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2766.
451I

ASMAA MEDIA GROUP

LA GAZELLE الشركة الفالحية
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

22 البرنو�صي البيضاء، 22222، 
البيضاء املغرب

 LA GAZELLE الشركة الفالحية
»شركة مدنية فالحية«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 محج 
خالد ابن الوليد عين السبع - - 

البيضاء املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ليصبح) االجتماعي  الغرض  تغيير 
استغالل األرا�صي الفالحية و تصدير)

املنتوجات الفالحية)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
محج) (9 من) االجتماعي  املقر  تحويل 
(،32 خالد ابن الوليد عين السبع إلى)
الوازيز،) شارع عبد الرحيم بوعبيد،)

الدار البيضاء)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بناني) وفاء) زهور  السيدة  إستقالة 

اسميرس))من مهامها))كمسير وحيد
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
وفاء) زهور  السيدة  تعيين  مايلي:)
لبطاقة) الحاملة  اسميرس  ( بناني)
و القاطنة) (B416229 التعريف رقم)
بالدار البيضاء،)زنقة رويان)))و السيد)
قاسم بناني اسميرس الحامل لبطاقة)
و القاطن) (B416228 ( التعريف رقم)
GUI،)آنفا) 18،)زنقة) بالدار البيضاء،)
كشركاء)في التسيير ملدة ست سنوات)
العام سنة) ال مع  انعقاد  لحين  أي 
الحسابات) على  للمصادقة  (2228

املنتهية في))32اكتوبر)2227 
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
صالحيات) تحديد  (o

التوقيعات وصالحيات التسيير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي)
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:)صالحيات التسيير)

452I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE ESPACE YOUNES
PLASTIC

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE ESPACE YOUNES
PLASTIC

شركة حات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 122222درهم

مقرها اإلجتماعي: عين النقبي باب 
خوخة تجزئة السعادة 6 -  فاس
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رقم التقييد في الس ل التجاري: 

 43591

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
قرر) (2222 ماي) (11 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي

التيجاني) كشاح  السيد  -تفويت 

122)حصة للسيد كشاح محمد

الحصص) تفويت  على  املوافقة 
بين املتنازل) من قبل جميع الشركاء)

لهم واملتنازل لهم

محمد) كشاح  السيد  -تعيين 

مجموعة) الصدري  حي  في  القاطن 
الدار البيضاء) (147 رقم) (12 زنقة) (3

كمسير جديد للشركة

املسيرين ال دد):

السيد) و  التيجاني  السيد كشاح 

كشاح محمد

النظام) من  (16 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2222)تحت رقم)3477

454I

FLASH ECONOMIE

ADM SAKAN HOUSE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADM(SAKAN(HOUSE )SARL-

(AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

برأسمال 222 122 درهم

املقر اإلجتماعي: 75، شارع 

الشفشاوني الطابق 3 مكتب رقم 1 

عين السبع الدار البيضاء

الس ل التجاري رقم 548891

تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مبرم بتاريخ)

البيضاء) بالدار  (2222 أبريل) (27

مسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملواصفات االتية:)

 ADM SAKAN((:(الشركة تسمية
 HOUSE

غرض الشركة:)اإلنعاش العقاري)
و بناء)جميع العقارات قصد البيع)

شارع) (،75 اإلجتماعي:) املقر 
 1 مكتب رقم) (3 الشفشاوني الطابق)

عين السبع)6)الدار البيضاء
 122.222 (: الشركة) :رأسمال 

درهم مقسم كالتالي))
حصة) (1222 املهدي:) شيكري 

بقيمة)122)درهم للحصة))
السنة املالية:)من)1)يناير حتى)31 

دجنبر
التسيير:

ملدة غير محدودة شيكري املهدي)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 BJ333822
:التي من أجلها تأسست) 99)سنة)

الشركة))املدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز2222)تحت رقم)832136
455I

FLASH ECONOMIE

NOEGENESIS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

NOEGENESIS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
درهم122.222 ,22 رأسمالها 

املقر اإلجتماعي   إقامة الزرقاء رقم 
117 زنقة ابن منير الطابق األول 

شقة رقم 2  الدار البيضاء
تغيير اسم الشركة

بمقت�صى محضر االجتماع العام)
بالدارالبيضاء) املنعقد  العادي  غير 
للشركة) (2222 يونيو) فاتح  بتاريخ 

املسماة)»)NOEGENESIS)»)،)تقرر:
الذي) الشركة  اسم  تغيير  تم  (•

أصبح)»NEOGENESIS«)عوض
NOEGENESIS» 

األسا�صي) القانون  تحيين  (•
للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2222 يوليوز) (24 ( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)832223
قصد النشر و اإلعالن

456I

FLASH ECONOMIE

EDBRIGHT 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EDBRIGHT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
  مقرها اإلجتماعي: 271 زنقة 27 
حسني 1 شارع املقاومة -  املحمدية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32945
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (31
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
EDBRIGHT):تسمية الشركة

غرض الشركة بإيجاز
واستيراد) وبيع  لشراء) نشاط  أي 
غير) أو  غذائية  سلع  أي  وتصدير 
غذائية.)تسويق وتوزيع هذه البضائع)

وأي نشاط متعلق بها
وتجارة) وشراء) بيع  نشاط  أي  (
في) واملنسوجات  لألقمشة  التجزئة 

املتاجر املتخصصة
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)
املالبس) أو  النسيجية  السلع  جميع 
واألنشطة) املوضة  وإكسسوارات 

حات الصلة
 271 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
((- املقاومة) شارع  (1 حسني) (27 زنقة)

املحمدية
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم الى)1222)حصة بقيمة)

122)درهم للشريك الوحيد

السيدة الداودي سكينة

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

السيدة الداودي سكينة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1293

457I

FLASH ECONOMIE

 LES MOULINS DE OULED

HARIZI

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

les moulins de ouled harizi

شركة حات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 11222222 درهم

مقرها اإلجتماعي: برشيد تجزئة 82 

املنطقة الصناعية

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

 839

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

قرر) (2222 ماي) (12 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي

املوافقة على تفويت السيد طارق)

حصة للسيد لحسن) (1222 العالمي)

العالمي

التقسيم ال ديد للحصص:

السيدة بشرى حلمي)1222)حصة

 12222 العالمي) لحسن  السيد 

حصة

امل موع):11.222)حصة

النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

2222)تحت رقم)667

458I
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FLASH ECONOMIE

PYTEL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PYTEL

 شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 1.222.222 درهم

 مقرها اإلجتماعي: اقامة نجمة با 

حماد مدخل ب رقم 56 شارع با 

حماد -  الدار البيضاء.
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

78779

حل شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في الدار)

البيضاء)بتاريخ))22)أبريل)2222)قرر:

حل الشركة-

تعيين السيد صالح بنين))كمصفي)

للشركة-

اقامة) في  التصفية  مقر  حدد  ( (

 56 رقم) ب  مدخل  حماد  با  نجمة 

شارع با حماد)-))الدار البيضاء)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)826156

459I

STE FIDLAMIAE SARL

ICMARINA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

ICMARINA شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال رقم 4 أكدال - 12222 

الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.159783

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)15)يونيو)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- أكدال) (4 رقم) األبطال  شارع  (15»

»إقامة) إلى) املغرب«) الرباط  (12222

 -   1 عمارة س شقة) (8 الفرح تجزئة)

11222)سال ال ديدة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)126181.

462I

)محاسب معتمد.مركز اعمال و توطين)

E-COMPTABILITE SARL

NEXTMA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

محاسب معتمد.مركز اعمال و 

E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مباركة .مجموعة 8. رقم 

5.الطابق 1.القدس .البرنو�صي. 

الدارالبيضاء ، 22625، 

الدارالبيضاء املغرب

NEXTMA شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي التقدم 

ال ديد شارع د رقم 295 سيدي 

البرنو�صي  - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.161521

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 ماي) (26 في) اإلستثنائياملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

 12.222 رأسمالها) مبلغ  ( (NEXTMA

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 295 رقم) د  شارع  ال ديد  التقدم 

الدار) (22622 (- ( البرنو�صي) سيدي 

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

النشاط).

التقدم) و حدد مقر التصفية ب 
سيدي) (295 رقم) د  شارع  ال ديد 
البيضاء) الدار  (22622 (- ( البرنو�صي)

املغرب.)
و عين:

الكافل)) ( ( عبد الرحمان) السيد)ة()
زنقة) (1 الحداوية) حي  عنوانه)ا() و 
الدار) (22462 ( البيضاء) (5 رقم) (25
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832216.

461I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

BEST HANDS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43152، 

ابن جرير املغرب
BEST HANDS شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 
ابن جرير - 43152 ابن جرير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.2717
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()محمد بوزيدي) تفويت السيد)
252)حصة اجتماعية من أصل)252 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد العزيز)

الحرش بتاريخ)27)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)211.

462I

DEMER CONSULTING

R4K
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

R4K شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 22222 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548977
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.R4K(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار.
عنوان املقر االجتماعي):)119)شارع)
عبداملومن طابق)2)رقم)18 - 22222 

البيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رضوان ربيع)):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: القادري) أسماء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة سكينة))ربيع)):))152)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
152)حصة) ( (: ( السيدة هاجر ربيع)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة)))لينا))ربيع)):))152)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
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152)حصة) ( (: ( السيدة ليليا))ربيع)
بقيمة)122)درهم للحصة).

222)بقيمة) (:( السيد رضوان ربيع)
122)درهم.

 222 (: القادري) أسماء) السيدة 
بقيمة)122)درهم.

السيدة سكينة))ربيع)):)152)بقيمة)
122)درهم.

الشركة هاجر))ربيع)):)152)بقيمة)
122)درهم.

بقيمة) (152 (: ( ربيع) ( السيدة لينا)
122)درهم.

بقيمة) (152 (: ( السيدة ليليا ربيع)
122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 8 عنوانه)ا() ( السيد رضوان ربيع)
كم طريق أزمور فيال أمنديور بافلون)

رقم)22 22222)البيضاء))املغرب).
السيدة أسماء)القادري عنوانه)ا()
أمنديور) فيال  أزمور  طريق  كم  (8
البيضاء)) (22222  22 رقم) بافلون 

املغرب).
السيدة سكينة))ربيع))عنوانه)ا()8 
كم طريق أزمور فيال أمنديور بافلون)

رقم)22 22222)البيضاء))املغرب).
 8 عنوانه)ا() ( السيدة هاجر ربيع)
كم طريق أزمور فيال أمنديور بافلون)

رقم)22 22222)البيضاء))املغرب).
السيدة))لينا ربيع))عنوانه)ا()8)كم)
طريق أزمور فيال أمنديور بافلون رقم)

22 22222)البيضاء))املغرب).
 8 عنوانه)ا() ( ربيع) ( ليليا) ( السيدة)
كم طريق أزمور فيال أمنديور بافلون)

رقم)22 22222)البيضاء))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أسماء)القادري عنوانه)ا()
أمنديور) فيال  أزمور  طريق  كم  (8
البيضاء)) (22222  22 رقم) بافلون 

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832319.

463I

AL HUDA CONSEIL SARL

IMPORAM
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، فاس 
املغرب

IMPORAM شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 2 
زنقة كمال عدوان م.ج  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPORAM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) االستيراد  (- بال ملة) البناء) مواد 

التصدير..
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 32222 (- ( زنقة كمال عدوان م.ج) (2

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الرامي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الرامي  عثمان  السيد 
 32222 زنقة محمد الدويري) (3 فيال)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الرامي  عثمان  السيد 
 32222 زنقة محمد الدويري) (3 فيال)

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2893.

464I

SAMIR FIDUCIAIRE

 MAROCAINE D›HABITAT

ET DE DEVELOPPEMENT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 MAROCAINE D›HABITAT ET DE

DEVELOPPEMENT شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النعيم 

5، رقم 55، مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.38281

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أوخيار) كوثر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (13,75

جمال) )ة() السيد) ( حصة لفائدة) (55

التون�صي بتاريخ)22)يونيو)2222.

أوخيار) كوثر  )ة() السيد) تفويت 

13,75)حصة اجتماعية من أصل)55 

حصة لفائدة))السيد))ة()طه الشعار)

بتاريخ)22)يونيو)2222.

أوخيار) كوثر  )ة() السيد) تفويت 

13,75)حصة اجتماعية من أصل)55 

)ة()محمد ابن) السيد) ( حصة لفائدة)

عبد الهادي بتاريخ)22)يونيو)2222.

أوخيار) كوثر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (13,75

محمد) )ة() السيد) ( 55)حصة لفائدة)

صنهاجي وديع بتاريخ)22)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2455.

465I

STE FIDLAMIAE SARL

EnSEEn
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

EnSEEn شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

58 شقة أ3 زنقة واد سبو أكدال - 

12222 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161459

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (18

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EnSEEn

تطوير) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

حلول للطاقة النظيفة واملستدامة)؛

التبادل) وتطوير  تعزيز  دعم،) (-

بين) فيما  واالستثماري  التجاري 

البلدان) وبين  األفريقية  البلدان 

األفريقية واألجنبية)؛

تصنيع،) تصدير،) استيراد،) (-

املنتجات) جميع  تسويق  و  تمثيل 

بجميع أنواعها واالتجار بها بوجه عام.
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-)تركيب نظام الطاقة الشمسية)؛
-)تعزيز كفاءة استخدام الطاقة)؛

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- زنقة واد سبو أكدال) شقة أ3) (58

12222)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الوسولي منير):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: أسماء) عرباوي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الوسولي منير عنوانه)ا()11 
لعيايدة) النهضة  قطاع  الحرية  زنقة 

11222)سال املغرب.
عنوانه)ا() السيدة عرباوي أسماء)
حي إبن سنا عمارة)14)شقة)7)أكدال)

12222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوسولي منير عنوانه)ا()11 
لعيايدة) النهضة  قطاع  الحرية  زنقة 

11222)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)126175.

466I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ماليا  فاميلي
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

ماليا  فاميلي  شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
لدى شركة »موكادور بيزنيس سونطر 

» الكائن بالشقة بالطابق  الثاني 
تجزئة البحيرة  رقم 452-5 شارع 

العقبة الصويرة - 44222 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ماليا)) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فاميلي).
 -(1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجاري) ( مقاول في التدبير والتسيير)

والخدماتي)))دار الضيافة)(.
2(-)تنظيم النزهات والرحالت.

3(-)االستيراد والتصدير..
مساكنة) (: عنوان املقر االجتماعي)
لدى شركة)»موكادور بيزنيس سونطر)
الثاني) ( بالطابق) بالشقة  الكائن  («
شارع) (452-5 رقم) ( البحيرة) تجزئة 
الصويرة) (44222 (- العقبة الصويرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد تيري اوسيل)):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة فابيان موني)):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: اوسيل) تيفاني  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد تيري اوسيل))عنوانه)ا()كم)
 44222 الصويرة) ( الغزوة) دوار  (28

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا() ( موني) فابيان  السيدة 
كم)28)دوار الغزوة))الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.
السيدة تيفاني اوسيل عنوانه)ا()
اكرض)) بوزاما  دوار  تيتيما  رياض 

الصويرة)44222)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تيري اوسيل))عنوانه)ا()كم)
 44222 الصويرة) ( الغزوة) دوار  (28

الصويرة املغرب
عنوانه)ا() ( موني) فابيان  السيدة 
كم)28)دوار الغزوة))الصويرة)44222 

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)237.
467I

MOHAMED SAFRIOUI

YMSA
إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
YMSA »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 17 شارع 

محمد اليزيدي - - الدار البيضاء 
اململكة املغربية.

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

.69627
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)أبريل)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم القرار األول:)الذي ينص)
بأنهم) الشركاء) يصرح  مايلي:) على 
أخذوا علما بالتبرع باألسهم التي تمت)
السيدة) بين  (18/04/2022 بتاريخ)
عائشة ال يرنيت وزوجها السيد أنور)

لحريزي حتى)1522)سهم.
الذي) الخامس:) القرار  رقم  قرار 
ال معية) تقرر  مايلي:) على  ينص 
تمديد) الحالية  العادية  غير  العامة 

الغرض املؤس�صي من خالل إضافة)

وتركيب) وبيع  شراء) التالي:) النشاط 

ال ندول للمخازن والرفوف األخرى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم القسم)6:)الذي ينص على)

مايلي:)يقوم الشركاء)التالية أسماؤهم)

)وهي:))السيد)
ً
بتقديم املساهمات نقدا

 1،250،000 جرنيت) الرحيم  عبد 

درهم السيدة سعاد شيغير)125.222 

جرنيت) اسماعيل  السيد  درهم 

125222)درهم السيدة كلثوم جرنيت)

عائشة) السيدة  درهم  (125.222

درهم السيد أنور) (125.222 جرنيت)

اإلجمالي:) ( درهم) (752.222 اللحريزي)

2،500،000)درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828435.

468I

MOHAMED SAFRIOUI

ISOLVAR MAROC
إعالن متعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

ISOLVAR MAROC »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 33 شارع 

نجيب محفوظ الدور الخامس 

- 22222 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.454683

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  (2222 ماي) (19 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:
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العادي) غير  االجتماع  يحيط  (

السيدة) بأن  علما  الحالي  لالجتماع 

نقلت) قد  نصير  ح ار  إيلينا  ليلى 

في) لها  مملوك  سهم  ()222( مائتي)

شركة)ISOLVAR MAROC)إلى شركة)

صحيح) بشكل  ممثلة  (، (ISOLVAR

برئيستها السيدة كاثرين تشيروبيني.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

يحيط االجتماع غير العادي لالجتماع)

ليلى) السيدة  باستقالة  علما  الحالي 

إلينا ح ار نصير من منصبها كمدير)

مشارك

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االجتماع) يقرر  (، األسهم) بيع  بعد 

شركة) من  الشركة  تحويل  العام 

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  حات 

شريك) مع  محدودة  مسؤولية  حات 

واحد واملوافقة على النظام األسا�صي)

ال ديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828342.

469I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات ال بائية

TARIQ MED
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات ال بائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب

TARIQ MED شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 3 اقامة الياسمين  25 شارع 

يعقوب املنصور  - 14222 القنيطرة 

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.55515

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (TARIQ MED
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اقامة) (3 رقم) مكتب  اإلجتماعي 
الياسمين))25)شارع يعقوب املنصور))
- 14222)القنيطرة املغرب))نتيجة ل):)

تدهور القطاع).
مكتب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع) (25 ( الياسمين) اقامة  (3 رقم)
يعقوب املنصور))-)14222)القنيطرة)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عاطف))محمد الصوفي))
 14222 ( حي اوالد مالك) و عنوانه)ا()
)ة() سيدي سليمان املغرب كمصفي)

للشركة.
و) غرنيط  ( زكية) السيد)ة()
 14222 ( مالك) اوالد  حي  عنوانه)ا()
)ة() سيدي سليمان املغرب كمصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)24)يونيو)

2222)تحت رقم)2689.

472I

MOHAMED SAFRIOUI

SCAPACK
شركة حات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
SCAPACK شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 8 زنقة 
الالقحوان إقامة مريم بوس ور  - 

22222 الدار البيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.124373

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تحويل جميع املواد البالستيكية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829319.

471I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بارا فارما�صي  الصويرة
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

بارا فارما�صي  الصويرة شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري الكائن بالطابق األر�صي رقم 
166-22 البرج 1 الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4741

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤولية  حات  شركة 
فارما�صي)) بارا  الوحيد  الشريك  حات 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( الصويرة)
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل)
التجاري الكائن بالطابق األر�صي رقم)
 44222 (- الصويرة) (1 البرج) (166-22
التوقف) (: الصويرة املغرب نتيجة ل)

عن النشاط.

املحل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التجاري الكائن بالطابق األر�صي رقم)
 44222 (- الصويرة) (1 البرج) (166-22

الصويرة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()جليلة)))أديال))و عنوانه)ا()
 44222 275)تجزئة الرونق الصويرة)
)ة() كمصفي) املغرب  ( الصويرة)

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املحل) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
التجاري الكائن بالطابق األر�صي رقم)

22-166)البرج)1)الصويرة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)232.
472I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

خديجة  كينيزي تيرابوت
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 
الصويرة املغرب

خديجة  كينيزي تيرابوت  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
28 ، الطابق الثاني  العمارة الكائنة 
بحي اإلزدهار رقم 42 املنار  مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126491
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 دجنبر) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13488

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)خديجة))

كينيزي تيرابوت).
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الترويض الطبي.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
العمارة الكائنة) ( الطابق الثاني) (، (28
بحي اإلزدهار رقم)42)املنار))مراكش)-)

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 722 ( (: ( نافع) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
322)حصة) ( (: السيدة نجمة نافع)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيدة خديجة نافع)
652)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.
عنوانه)ا()) نافع  نجمة  السيدة 
652)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيدة خديجة نافع)
652)تجزئة البرج)1)الصويرة)44222 

الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)136828.
473I

DEMER CONSULTING

LAGON BLEU IMMO
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE(PUISSESSEAU 9
 EME(ETG(N°17 QUARTIER(LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

LAGON BLEU IMMO  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 119 

شارع عبداملومن طابق 2 رقم 18 - 

22222 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

. 542529

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (24 املؤرخ في)

LAGON BLEU IMMO))شركة حات)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

عبداملومن) شارع  (119 اإلجتماعي)
البيضاء) (22222  -  18 رقم) (2 طابق)

املغرب نتيجة لال يوجد نشاط.

و عين:

و) القادري  ( ( أسماء) السيد)ة()

فيال) أزمور  طريق  كم  (8 عنوانه)ا()

 22222   22 رقم) بافلون  أمنديور 

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

بتاريخ)24)يونيو)2222)وفي)119)شارع)
عبداملومن طابق)2)رقم)18 - 22222 

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832332.

474I

EUREXMA

FEEDAXESS MAROC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 FEEDAXESS MAROC

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : فضاء 
باب أنفا3 زنقة باب املنصور عمارة 

C الطابق األول - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.386619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 أبريل) (28 املؤرخ في)
شركة حات) (FEEDAXESS MAROC
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
 1.652.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة باب املنصور) باب أنفا3) فضاء)
 22222 (- األول) الطابق  (C عمارة)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة إلنعدام)

النشاط التجاري للشركة.
و عين:

 Aloys Marie   DE السيد)ة()
 69226 CHARRY)و عنوانه)ا()فوبن)

ليون فرنسا كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
فضاء) وفي  (2222 يونيو) (16 بتاريخ)
 C(باب أنفا3)زنقة باب املنصور عمارة
الطابق األول)-)22222)الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829987.
475I

ACTIFISC

FCPP
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTIFISC
 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi(MAROC
FCPP شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار  
زغاغرة - صعاضلة   - 46222 أسفي 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.12713

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

FCPP)شركة حات مسؤولية محدودة)

حات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
-)صعاضلة))) زغاغرة) ( اإلجتماعي دوار)

- 46222)أسفي املغرب نتيجة لعدم)

تحرير رأس املال.

و عين:

و) الشياضمي  ( نجية) ( السيد)ة()
صعاضلة)) (- زغاغرة) ( دوار) عنوانه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب  أسفي  (46222

للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

دوار)) وفي  (2222 يونيو) (16 بتاريخ)
46222)أسفي) (- ( زغاغرة)-)صعاضلة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)533.

476I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات ال بائية

DOUCAFE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات ال بائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14222، سيدي سليمان 

املغرب

DOUCAFE شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مرجان رقم 478 - 14222 سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3411



13489 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUCAFE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) (14222  -  478 رقم) مرجان 

سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طارق دوبلي):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() دوبلي  طارق  السيد 
 14222  478 رقم) مرجان  تجزئة 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() دوبلي  طارق  السيد 
 14222  478 رقم) مرجان  تجزئة 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتاريخ)25 
يوليوز)2222)تحت رقم)133/2022.
477I

AM CONSULTING

COGESTIM
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
COGESTIM   شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي , زنقة 
صبري بوجمعة, الطابق األول, 

شقة 6, الدار البيضاء - 2222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.289963

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الباز) لحسن  )ة() السيد) تفويت 
167)حصة اجتماعية من أصل)167 
ابراهيم) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

ازناك))بتاريخ)21)يونيو)2222.
الباز) لحسن  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (166
166)حصة لفائدة))السيد))ة()مبارك)

ال نان بتاريخ)21)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832217.

478I

FIDORO MULTI-SERVICES

E.M PECHE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
E.M PECHE شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، الرقم 241، الداخلة. - 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
22229

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 E.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PECHE
الصيد،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بال ملة) األسماك  في  التجارة 

والتقسيط،)استيراد وتصدير..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة.) (،241 الرقم) السالم،)

73222)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السرار) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السرار  محمد  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() السرار  محمد  السيد 

الداخلة)73222)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2222)تحت رقم)1156.

479I

OUR EXPERT

EARTH›S BOUNTIES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
EARTH›S BOUNTIES  شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

تجزئة  399 الحي الصناعي املسار 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127131

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (24

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EARTH’S BOUNTIES

غرض الشركة بإيجاز):)استخراج)

املعادن)،واستغالل املناجم.

 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسار) الصناعي  الحي  (399 ( تجزئة)

مراكش)-)42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز احكيك):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد عبد الكريم حاكيم):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احكيك) العزيز  عبد  السيد 

 3 رقم) ب  اسيف  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)42222)مراكش املغرب.

حاكيم) الكريم  عبد  السيد 

رقم) الصويرة  شارع  عنوانه)ا()

152مراكش)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احكيك) العزيز  عبد  السيد 

 3 رقم) ب  اسيف  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137515.

482I
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STE BIKAF INDUSTRI

CAFE  RESTAURANT B.F.F
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

CAFE  RESTAURANT(B.F.F شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري واملرآب السفلي الكائنين 
بامل موعة 24 رقم 624 تجزئة 

موالي علي الشريف الراشيدية - 
52222 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
2222/17221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RESTAURANT B.F.F
مطعم- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى.
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الكائنين) السفلي  واملرآب  التجاري 
بامل موعة)24)رقم)624)تجزئة موالي)
 52222 (- الراشيدية) الشريف  علي 

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
332)حصة) ( (: السيد خالد عبدي)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: عبيدي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد امامي محمد):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبدي  خالد  السيد 
امزوج) حي  (12 رقم) (24 امل موعة)
الراشيدية) (52222 الراشيدية)

املغرب.
عنوانه)ا() عبيدي  هشام  السيد 
امزوج) حي  (16 رقم) (22 امل موعة)
الراشيدية) (52222 الراشيدية)

املغرب.
عنوانه)ا() محمد  امامي  السيد 
امزوج) حي  (27 رقم) (24 بلوك)
الراشيدية) (52222 الراشيدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عبدي  خالد  السيد 
امزوج) حي  (12 رقم) (24 امل موعة)
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب
عنوانه)ا() عبيدي  هشام  السيد 
امزوج) حي  (16 رقم) (22 امل موعة)
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب
عنوانه)ا() محمد  امامي  السيد 
امزوج) حي  (27 رقم) (24 بلوك)
الراشيدية)52222)الراشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)855.
481I

CABINET IMFICONSEIL

SERVICES DOUAH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
SERVICES DOUAH شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 تجزئة 
حنان عمارة رقم 4 الطابق التاني 
هبة   - 24222 ال ديدة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.12929

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (19 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) عمارة  حنان  تجزئة  (13« من)
 24222 (- ( ( هبة) التاني  الطابق  (4
»تجزئة الراحة) إلى) ال ديدة املغرب«)
حي) األر�صي  بالطابق  مرأب  (7 رقم)
السالم))-)24222)ال ديدة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بال ديدة) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)642.
482I

N2M CONSEIL-SARL

BOUNTY MAR-CHICA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BOUNTY MAR-CHICA شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
أطاليون اقامة أكاديمية الكولف 
بلوك 4 رقم 14 الناظور 62222 

الناظور املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
24355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUNTY MAR-CHICA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء-) أو  مختلفة  العقاري-أعمال 

تجارة و كراء)السفن الصغيرة و لوازم)

الصيد)-)االستيراد و التصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكولف) أكاديمية  اقامة  أطاليون 

 62222 الناظور) (14 رقم) (4 بلوك)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الفقيري) السيد هشام 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفقيري عنوانه)ا() السيد هشام 

هولندا)3271)روتردام هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفقيري عنوانه)ا() السيد هشام 

هولندا)3271)روتردام هولندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)1813.

483I

la ventana hacia marruecos

SEDNA TOUR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1 2° ETG(N° 41 ،

90000، TANGER(MAROC

SEDNA TOUR شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

إقامة الشاوية شارع يوسف إبن 

تاشفين زنقة رشيد رضا  - 92222 

طنجة  املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128849

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (25

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEDNA TOUR

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
 21 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

إبن) يوسف  شارع  الشاوية  إقامة 

 92222 (- ( تاشفين زنقة رشيد رضا)

طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: البرني) غزالن  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البرني  غزالن  السيدة 

شارع) النرجيس  تزجئة  البرانص2)

طنجة) (92222 رقم39  االقحوان 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() البرني  غزالن  السيدة 

شارع) النرجيس  تزجئة  البرانص2)

طنجة) (92222 رقم39  االقحوان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255515.

484I

FIDMOU SNC

شركة 7 مار�صي
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd(El(Joulane(Imm 49
 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca(Maroc

شركة 7 مار�صي شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيرجر 
زنقة املدارس رقم 122 إقامة عثمان 

2 طابق سفلي  - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.317119

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بركات) مر�صي  )ة() السيد) تفويت 
حصة) (522 مر�صي) رياض  محمد 
حصة) (1.222 أصل) من  اجتماعية 
السعدية رايس) ( )ة() السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)11)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)813728.

485I

PLANK

CAVE A DEALS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 12292، الرباط املغرب
CAVE A DEALS  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
تارودانت عمارة 11 شقة 4 بطانة 

سال - 11242 سال املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.35441

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) (2222 ماي) (18 في) املؤرخ 

حات) شركة  ( (CAVE A DEALS حل)

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)

بطانة) (4 شقة) (11 عمارة) تارودانت 

نتيجة) ( املغرب) سال  (11242 (- سال)

لعدم مزاولة الشركة للنشاط الذي)

تأسست ألجله.

و عين:

السيد)ة()بدر)))حيران و عنوانه)ا()
حي اإلنبعاث) (153 زنقة الظافر رقم)

كمصفي) ( ( سال املغرب) (11282 سال)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

شارع) وفي  (2222 ماي) (18 بتاريخ)

بطانة) (4 شقة) (11 عمارة) تارودانت 

سال)-)11242)سال املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39171.

486I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

STE ROSIFOOD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI  CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE ROSIFOOD  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65 

شارع غاندي حي الداخلة أكادير - 

82222 أكادير املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.31119

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)26)يناير)2216)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع غاندي حي الداخلة) (65 »رقم)

إلى) أكادير املغرب«) (82222 (- أكادير)
»رقم)221)عمارة أ2ب اقامة الصفاء)

حي محمدي))أكادير)-)82222)أكادير))

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2216)تحت رقم)56921.

487I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

MERYMED CALL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV(GHANDI  CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MERYMED CALL شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 926 

ر قم 16 حي السال م أ كا دير    - 

82222 أ كا دير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51985

 24 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يوليوز)

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MERYMED CALL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركزالتواصل.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

926)ر قم)16)حي السال م أ كا دير))))-)

82222)أ كا دير املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ا و عكي حمد)):))222)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

 822 ( (: ( يم) مر  ركيك  ا  السيدة 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة ا ركيك مر يم)
14)حي السالم أكادير) 926)رقم) زنقة)

82222)أكادير املغرب.
عنوانه)ا() ( السيد ا و عكي حمد)
دوار أوالد سالمة عين عتيق سخيرات)

تمارة)82222)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيدة ا ركيك مر يم)
14)حي السالم أكادير) 926)رقم) زنقة)

82222)أكادير املغرب
عنوانه)ا() ( السيد ا و عكي حمد)
دوار أوالد سالمة عين عتيق سخيرات)

تمارة)82222)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112752.
488I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 STE ENTREPRISE       
ZAOUIT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI  CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

     STE ENTREPRISE ZAOUIT       
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ر قم 26 
بلو ك ب تجز ئة حسنية أ نزا أ كا د 

ير - 82222 أكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9431

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)21)مارس)2222)تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»ر)
قم)26)بلو ك ب تجز ئة حسنية أ نزا أ)
كا د ير)-)82222)أكادير املغرب«)إلى)»)

ر قم)32)زنقة)823)حي املسيرة أ كا دير))))
- 82222)أ كا دير)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112715.
489I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE SURVIVAL FRIENDS
TRAVAUX SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

 STE SURVIVAL FRIENDS
TRAVAUX SARL شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املرابطين مجموعة 5 رقم 75 تازة - 
35222 تازة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SURVIVAL FRIENDS TRAVAUX

.SARL
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
مقاول) البناء/تاجر/) او  املختلفة 

النظافة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تازة) (75 رقم) (5 املرابطين مجموعة)

35222)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( السيد محمد الصداف)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: صالحي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الصداف عنوانه)ا()
رقم)75)مجموعة)5)حي املرابطين تازة)

35222)تازة املغرب.
السيد سفيان صالحي))عنوانه)ا()
تازة) الرشاد  حي  (3 مجموعة) (166

35222)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان صالحي عنوانه)ا()
تازة) الرشاد  حي  (3 مجموعة) (166

35222)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)316.

492I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AZIZ & YOUSSEF
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم 22،الفنيدق ، 

93122، الفنيدق املغرب
AZIZ & YOUSSEF »شركة حات 
املسؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي راس 
لوطا شارع محمد السادس زنقة د 
رقم 17  - 93122 الفنيدق املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.27465

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)21:)الذي ينص على مايلي:)

1222حصة) تفويت) على  املوافقة 

122.22)للحصة في ملك) بمائة درهم)

لفائدة) املفتوحي  العزيز  السيد.عبد 

السيد.ياسين الوهابي

على) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 

السابق) املسير  استقالة  مايلي:)

العزيزاملفتوحي) السيد.عبد  للشركة 

وتعيين السيد.ياسين الوهابي كمسير)

وحيد جديد للشركة،من خالل منحه)

سلطة التوقيع

على) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 

االسا�صي) القانون  تعديل  مايلي:)

تعديالت) بادخال  وحلك  للشركة 

يقتضيه) ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذي ينص على) بند رقم)06،07:)

مايلي:)بعد تحويل األسهم بين الشركاء)

في) بالكامل  املال  رأس  توزيع  يتم  (،

أيدي السيد.)ياسين الوهابي)،)ونتيجة)

استبدال) سيتم  (، التحويل) لهذا 

من النظام األسا�صي) (7 و) (6 املادتين)

السيد. (• التالية:) باألحكام  تلقائًيا 

ياسين الوهابي بمبلغ مائة آالف درهم)

( 100،000.00 (

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

القرارات) العتماد  نتيجة  مايلي:)

السابق) املسير  ،استقالة  السابقة)

املفتوحي) العزيز  السيد.عبد  لشركة 

وتعيين السيد.ياسين الوهابي))كمسير)

وحيد جديد)،من خالل منحه سلطة)

التوقيع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

24)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

2222)تحت رقم)1519.

491I
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PLURIDIS

MAÏ ATELIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، 22372، 

الدار البيضاء املغرب
MAÏ ATELIER شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 324 شارع 

ابراهيم الروداني إقامة الشفاء 
الطابق الخامس رقم 12 املعاريف - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAÏ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.
 324 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع ابراهيم الروداني إقامة الشفاء)
(- املعاريف) (12 الطابق الخامس رقم)

22222)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
لبيب) ملك  عائشة  السيدة 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لبيب) ملك  عائشة  السيدة 
فضل) تجزئة  طاح  زنقة  عنوانه)ا()
الدار) (22222  2 زنقة ب رقم) (2 هللا)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لبيب) ملك  عائشة  السيدة 
فضل) تجزئة  طاح  زنقة  عنوانه)ا()
الدار) (22222  2 زنقة ب رقم) (2 هللا)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832258.

492I

cabinet abda conseil et management

 ZMH BATIMENT ET

TRAVAUX DIVERS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي

 ZMH BATIMENT ET TRAVAUX

DIVERS شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

ملتقى شارع عالل عيالن و شارع 

كوفين املدينة ال ديدة - 46222 

اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.12293

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

زيداني) غيتة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (452

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

محمد هداجي بتاريخ)28)يونيو)2222.

مليكة هداجي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (552
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
محمد هداجي بتاريخ)28)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (12 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2222)تحت رقم)486.

493I

NEGOCEMAR

CRYSTAL POOLS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NEGOCEMAR
 RUE(HARIRI(IMB(HALIMA(N°12

90000 ،، طنجة املغرب
CRYSTAL POOLS شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 183 

شارع ولي العهد مركزNREA بلوك 1, 
 TANGER 92222 - 65 مكتب رقم

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.123475

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (28 املؤرخ في)
حات) شركة  (CRYSTAL POOLS
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 183 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
شارع ولي العهد مركزNREA)بلوك)1,)
 TANGER  92222  -  65 مكتب رقم)
في) الخبرة  قلة  ل-) نتيجة  املغرب 

امل ال.)
-)قلة املشاريع وعقود العمل.)

-)نتائج غير مدرة للربح منذ إنشاء)
الشركة..
و عين:

و) مرزاق  ( ( كريمة) السيد)ة()
شارع موالي يوسف زنقة) عنوانه)ا()
 92222 شقة4  (2 عمارة) الدالية 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

 183 وفي) (2222 يونيو) (28 بتاريخ)

بلوك) (,NREA شارع ولي العهد مركز)

طنجة) (92222  -  65 رقم) مكتب  (,1

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)5846.

494I

 INSTITUT DE NEUROSCIENCES ET

COACHING (INSIC( SARL

 INSTITUT DE

 NEUROSCIENCES ET

COACHING (INSIC) SARL
إعالن متعدد القرارات

 INSTITUT DE NEUROSCIENCES

ET(COACHING )INSIC( SARL

 RESIDENCE(PALACE-8 RUE

 EL(FARABI, ETAGE 5 N° 15 ،

90000، TANGER(MAROC

 INSTITUT DE NEUROSCIENCES

 ET(COACHING )INSIC( SARL

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

باالص 8- زنقة الفارابي الطابق 5 

رقم 15 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.92235

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

حصة) ()322( تفويت) قبول  مايلي:)

الواحدة) للحصة  درهم  (122 بقيمة)

عبد) رشيدي  السيد  يمتلكها  التي 

 INSTITUT« شركة) في  امل يد 

 DE NEUROSCIENCES ET

(»COACHING (INSIC( SARL

الصمد) عبد  أوشيتاشن  للسيد 

للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.I695198(رقم
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة حات املسؤولية املحدودة)

بشريك واحد.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اعتماد النظام األسا�صي للشركة حات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يحدد رأسمال الشركة في مائة ألف)
درهم مقسمة إلى الف حصة بقيمة)
مائة درهم للحصة الواحدة محررة)
كليا و هي باسم السيد عبد الصمد)

أوشيتاشن.
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تم تحويل 
من شركة حات املسؤولية املحدودة)
إلى شركة حات املسؤولية املحدودة)
بشريك واحد تبعا ملقتضيات محضر)
يونيو) (15 في) املؤرخ  العام  ال مع 

2222
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
مايلي:)تبعا ملقتضيات محضر ال مع)
تم) (2222 يونيو) (15 العام املؤرخ في)
اعتماد النظام األسا�صي للشركة حات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255224.
495I

CABINET HAMDI

NEW LOOK
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

NEW LOOK  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 
شارع الكورنيش عين الدئاب  - 2 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14979

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (22 املؤرخ في)

بن) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الصويرة عبد الناجي))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829423.

496I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

B LUXE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

B LUXE شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 

شارع محمد الخامس اقامة املسيرة  

- 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (19

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXE

مركز) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز) (- حالقة) (- بال مال) العناية 

التدليك.
 12 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع محمد الخامس اقامة املسيرة))-)

32222)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: السيدة بشرى ايت لشكر)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لشكر) ايت  بشرى  السيدة 

عنوانه)ا()فيال)31)حي النزهة)2)طريق)

عين الشقف)32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لشكر) ايت  بشرى  السيدة 

عنوانه)ا()فيال)31)حي النزهة)2)طريق)

عين الشقف)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3442.

497I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MONDE TRAVERS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
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

MONDE TRAVERS شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

رقم 36 شقة 1 شارع ابن الخطيب 
أطلس - 32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52325

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (23 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن) شارع  (1 شقة) (36 رقم) »عمارة 
فاس) (32222 (- أطلس) الخطيب 
رقم) شفشاوني  »شارع  إلى) املغرب«)
فاس)) (32222 (- ( األول) الطابق  (8

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3432.

498I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE MAGHRIBIA AL KHAIR
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23552، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

 STE MAGHRIBIA AL KHAIR
SARL شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النخيل 
اوالد عياد سوق السبت اوالد النمة 

- 23422 اوالد عياد املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

427



13495 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (12

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGHRIBIA AL KHAIR SARL

بيع قطع) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغيار املستعملة و املتالشيات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

النخيل اوالد عياد سوق السبت اوالد)

النمة)-)23422)اوالد عياد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 82.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الخراز حميد):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الخراز محمد):))422)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حميد  الخراز  السيد 
سوق) زيدوح  ولد  دار  املغارير  دوار 

السبت)23122)دار ولد زيدوح املغرب.

عنوانه)ا() محمد  الخراز  السيد 
سوق) زيدوح  ولد  دار  املغارير  دوار 

السبت)23122)دار ولد زيدوح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حميد  الخراز  السيد 
سوق) زيدوح  ولد  دار  املغارير  دوار 

السبت)23122)دار ولد زيدوح املغرب

عنوانه)ا() محمد  الخراز  السيد 
سوق) زيدوح  ولد  دار  املغارير  دوار 

السبت)23122)دار ولد زيدوح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة))

رقم) تحت  (2222 يونيو) (32 بتاريخ)

.282

499I

LE LEGALISTE

JNANE BOUHNIK
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

JNANE BOUHNIK »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 75، 
شارع أنفا، زاوية زنقة كلوس دي 

بروفانس، الطابق 9، الشقة ب 8 - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

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

.532263
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)ماي)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

تعيين مسير جديد) (- (1 قرار رقم)
للشركة:)الذي ينص على مايلي:)تعيين)
مسير) سليطين  سني  يونس  السيد 

جديد للشركة ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829162.
522I

LE LEGALISTE

AX RETAIL
شركة حات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AX RETAIL  »شركة حات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع أبو 
حوريا، بلوك 61، رقم 23 مكرر 
سيدي عثمان - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.469341
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)25)ماي)2222)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
 LE« تجاريين) شعارين  اعتماد 

»COQ FRITE«(و(»MEILLEUR
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829356.
521I

LE LEGALISTE

AX ADANA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AX ADANA شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 
شارع أنفا، زاوية زنقة كلوس دي 

بروفانس، الطابق 9، الشقة ب 8 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (31
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADANA

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتشغيل املطاعم بجميع أنواعها.

(، الفوري) البيع  التحضير،)
التوصيل) (، الخارجية) للطلبات 

الوجبات واملشروبات للمنازل.
75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
أنفا،)زاوية زنقة كلوس دي بروفانس،)
الطابق)9،)الشقة ب)8 - 22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد عدنان):))322)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
الشركة)AX(RETAIL(:((700)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة)AX RETAIL)عنوانه)ا()
السيد محمد عدنان عنوانه)ا()

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عدنان عنوانه)ا()
السيد خليد الزالف عنوانه)ا()

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829161.

522I

NEGOCEMAR

KRIAUTO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NEGOCEMAR
 RUE(HARIRI(IMB(HALIMA(N°12

90000 ،، طنجة املغرب
KRIAUTO شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ابراج 
طنجة, شارع نارودانت, اقامة 6, 
مكتب رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.86221

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (26 املؤرخ في)
مسؤولية) حات  شركة  (KRIAUTO
محدودة حات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (12.222 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي ابراج طنجة,)شارع)
 -  12 6,)مكتب رقم) اقامة) نارودانت,)
لقلة) نتيجة  املغرب  طنجة  (92222

الخبرة في التسويق وإدارة املشاريع.
و عين:

السيد)ة()دنيا)))عماري و عنوانه)ا()
 14 رقم) فيال  البحر,) باب  تجزئة 
املغرب) طنجة  (92222 طنجة) (,

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
ابراج) وفي  (2222 يونيو) (26 بتاريخ)
(,6 اقامة) نارودانت,) شارع  طنجة,)
طنجة) (92222  -  12 رقم) مكتب 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)5845.
523I

ADVALORIS 

KOS SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

KOS SERVICES شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
الحرية الطابق الثالث ، شقة رقم 5 
، الدار البيضاء - أنفا - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548239

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KOS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

إدارة) في  واملساعدة  االستشارات 

املشاريع واملساعدة في إدارة املشاريع)

في مجاالت نظم املعلومات)-)التدريب)

الخدمات) أو  الدراسات  وإجراء)

(- التحليلية في مجال نظم املعلومات)

تدقيق نظام املعلومات.

12)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 5 الحرية الطابق الثالث)،)شقة رقم)

،)الدار البيضاء)-)أنفا)-)22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد نعيم):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 3 عنوانه)ا() نعيم  أحمد  السيد 
 23 شقة) (6 طابق) لينينكراد  زنقة 

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 3 عنوانه)ا() نعيم  أحمد  السيد 
 23 شقة) (6 طابق) لينينكراد  زنقة 

22222)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829292.

524I

STE FIDMEK

CALLIARIS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،

50050، Meknes(Maroc

CALLIARIS شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 2 الطابق 2 عمارة 11 مرجان 

2 مكناس مكناس 52222 مكناس 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALLIARIS

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداءات

-استيراد تصدير.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مرجان) (11 عمارة) (2 الطابق) (2 رقم)

مكناس) (52222 مكناس) مكناس  (2

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: عيادي) الزهراء) السيدة فاطمة 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد يعالتن عماد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عيادي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()شارع فال ولد اعمير عمارة)
82)شقة رقم)7)اكدال الرباط)12222 

الرباط اململكة املغربية.
عنوانه)ا() عماد  يعالتن  السيد 
 26 شقة) الف  عمارة  رمانة  اقامة 
اململكة) سال  (11222 ال ديدة) سال 

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عيادي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()شارع فال ولد اعمير عمارة)
82)شقة رقم)7)اكدال الرباط)12222 

الرباط اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2479.

525I

hana compta  maroc

»HORIZON SAKANE«
إعالن متعدد القرارات

hana(compta  maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc
«HORIZON SAKANE«  »شركة 

حات املسؤولية املحدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
البناء البديل الرقم 1 الطابق األول   

- 24232 ال ديدة   املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.16751

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد عبد اإلله فهيم))) ( نقل أسهم)
الذي يمتلك)1222)حصة))في الشركة)
بثمن)122)درهم للواحدة))إلى السيد)
حميد الكراحي بسعر إجمالي حدد في)
مائة ألف درهم)122222.22)درهم(

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
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إستقالة السيد السيد عبد اإلله)
السيد) تعيين  و  مه  مها  من  ( فهيم)
حميد الكراحي القاطن))رقم)8)أحمد)
بن حماد الديغو�صي الزيتون مكناس.)
كمسير وحيد))وحلك ملدة غير محدودة,)
املالية) بالنسبة لألبناك واملؤسسات 
الوحيد) بالتوقيع  الشركة  تلتزم 
للسيد))حميد الكراحي املسير الوحيد)

و شريك.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نقل مقر الشركة من العنوان القديم))
1)الطابق) تجزئة البناء)البديل الرقم)
ال ديد) العنوان  إلى  ال ديدة  األول 
لبحر) قصر  نونبر  (26 شارع) (694

الطابق األول الدار البيضاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
(:24-26-27-15-43 رقم) بند 
قرر الشركاء) الذي ينص على مايلي:)
للشركة) األسا�صي  النظام  تعديل 
واملس ل) (07/06/2022 في) املحرر 
عدد) تحت  (08/06/2022 في)
باادار) ( (RE 22222224191218

(( ( ( البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)27982.
526I

FIDEXIA 

 DELTA MAROC BUSINESS
SPORT CONSULTING

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDEXIA
 Département(Juridique 300,

 Rue(Mostapha(El(Maâni, 2ème
étage(Bureau(N° 26, Centre-
 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc
 DELTA MAROC BUSINESS
SPORT CONSULTING شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع عبداملومن و زنقة سمية اقامة 
شهرزاد 1 الطابق الثالت رقم 13  - 

22122  الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DELTA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 MAROC BUSINESS SPORT

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز):)إستشارة و)

مواكبة األندية و املنضمات))الرياضية)

في مجال التسير والتكوين).

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع عبداملومن و زنقة سمية اقامة)

 -   13 الطابق الثالت رقم) (1 شهرزاد)

22122))الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 752 ( (: السيد عبد اللطيف عباد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: ال نان) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عباد) اللطيف  عبد  السيد 

التجهيز) عمارة  (15 شقة) عنوانه)ا()

أكدال)) بنشقرون  حسن  زنقة  ألف 

12222)الرباط))املغرب.

عنوانه)ا() ال نان  نادية  السيدة 

الكتبية)) زايد  بن  اسامة  تجزئة  (38

12222)هرهورة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عباد) اللطيف  عبد  السيد 

تجزئة اسامة بن زايد) (38 عنوانه)ا()

الكتبية))12222)هرهورة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828877.

527I

la sincérité(إنتمائية(

TOP BELDI

شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محمد الخامس فاس ، 

32222، فاس املغرب

TOP BELDI شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 زنقة 

محمد عزيز لحبابي حي طارق 1 

الطابق السفلي فاس - 32222 فاس  

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELDI

إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصنيع املالبس الراقية)،

وبيع) والتعديالت  الخياطة  (

وإكسسوارات) واألغراض  املالبس 

املالبس بالتجزئة.

واملعرض) املصمم  أنشطة 

مصمم) أزياء) وعروض  والدعائم 

األزياء).

املعامالت) جميع  عام:) بشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

تتعلق) العقارات  أو  املالية  األوراق 

بأحد) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

قد) التي  أو  أعاله  املذكورة  األشياء)

تعزز تطوير الشركة..
زنقة) (27 (: عنوان املقر االجتماعي)

 1 طارق) حي  لحبابي  عزيز  محمد 

الطابق السفلي فاس)-)32222)فاس))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 252 ( (: بنجلون) سامية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 252 ( (: بنجلون) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: السيدة أمينة برادة فتحي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة شيماء)بنجلون عنوانه)ا()

إقامة النافورة رقم)15)شقة)3)شارع)

فاس)) (32222 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب.

السيدة سامية بنجلون عنوانه)ا()

إقامة النافورة رقم)15)شقة)3)شارع)

فاس) (32222 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب.

فتحي) برادة  أمينة  السيدة 

 15 رقم) النافورة  إقامة  عنوانه)ا()

هللا) عبد  بن  عالل  شارع  (3 شقة)

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء)بنجلون عنوانه)ا()

إقامة النافورة رقم)15)شقة)3)شارع)

فاس) (32222 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2767.

528I
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FIGET SARL

ZAHRANI TECH SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
 ZAHRANI TECH SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الكويت رقم 23 تطوان - 93222  

تطوان املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
31769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (18
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRANI TECH SERVICES
أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البستنة و التش ير
التجارية) املحالت  تنظيف  (-

واملباني بكافة أنواعها
-))تركيب الكاميرات األمنية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  93222 (- تطوان) (23 رقم) الكويت 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: الزهراني) التهامي  ( السيد)

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))التهامي الزهراني عنوانه)ا()

شارع ال يش امللكي اقامة املوحدين)

تطوان) (93222 تطوان) (22 رقم) (24

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد))التهامي الزهراني عنوانه)ا()

شارع ال يش امللكي اقامة املوحدين)

تطوان) (93222 تطوان) ( (22 رقم) (24

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1426.

529I

SOCIETE FICOMAN

STE BELHAJ MEDIMP
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

STE BELHAJ MEDIMP شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 عبد 

العزيز 3 تواركة - 52222 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34825

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 ماي) (18 في) اإلستثنائياملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

 STE محدودة حات الشريك الوحيد)

مبلغ رأسمالها) ( (BELHAJ MEDIMP

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

تواركة) (3 عبد العزيز) (39 اإلجتماعي)

(: مكناس املغرب نتيجة ل) (52222  -

جائحة كرونا.

عبد) (39 و حدد مقر التصفية ب)

مكناس) (52222 (- تواركة) (3 العزيز)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()نوفل))بن الحاج لحسن)

املانيا املانيا كمصفي) (. (. و عنوانه)ا()

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)228.

512I

FICASUD

ARRA2 MEDIA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ARRA2 MEDIA شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة 

ال بادة تمصلوحت مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARRA2(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDIA
تحرير) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

ونشر مجلة إلكترونية.
االتصال) واإلعالم.) الدعاية  (•

السمعي البصري
وجميع) الويب  مواقع  إنشاء) (•

أعمال الرسومات الحاسوبية..
حومة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مراكش) تمصلوحت  ال بادة 

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 5.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
اسليطين) أشرف  محمد  السيد 
املغاري):))52)حصة بقيمة)122)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اسليطين) أشرف  محمد  السيد 
ب رقم) (1 املسيرة) املغاري عنوانه)ا()
مراكش) (42222  22 شقة رقم) (696

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اسليطين) أشرف  محمد  السيد 
ب رقم) (1 املسيرة) املغاري عنوانه)ا()
مراكش) (42222  22 شقة رقم) (696

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137299.

511I

COMPTAELISSAOUI

ECO NORD IMMOBILIERE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92152، القصر الكبير املغرب

  ECO NORD IMMOBILIERE
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شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الروداني اقامة لينا الشقة 67 
طنجة  - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.75131
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()شاكر))حمودان)
165)حصة اجتماعية من أصل)332 
حصة لفائدة))السيد))ة()محمد امين))

امل ول بتاريخ)21)يونيو)2222.
تفويت السيد))ة()شاكر))حمودان)
165)حصة اجتماعية من أصل)332 
محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

الشباني بتاريخ)21)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6811.
512I

STE ZK AGRI

شركة ز ك أكري ش م م
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZK AGRI
 RDC 22 HAY(EL(MOURABITINE
 BLOC°4 RUE(SABOU ، 35000،

TAZA MAROC
شركة ز ك أكري ش م م شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�صي 22 حي املرابطين شارع سبو 
بلوك 4 - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)شركة ز)

ك أكري ش م م.
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الضيعات الفالحية و الحدائق
األشغال الفالحية و املختلفة

األدوات) و  املواد  جميع  بيع 
الفالحية).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي املرابطين شارع سبو) (22 األر�صي)

بلوك)4 - 35222)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: السيد أيت تيمشيرين زيد)
حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).
السيد أسرار كمال)):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
زيد) تيمشيرين  أيت  السيد 
عنوانه)ا()شارع طنجة رقم)137)شقة)

رقم)7 35222)تازة املغرب.
عنوانه)ا() ( كمال) أسرار  السيد 
املسيرة)2)رقم)1)بلوك رقم)1 35222 

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( كمال) أسرار  السيد 
املسيرة)2)رقم)1)بلوك رقم)1 35222 

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)311.
513I

CABINET CHAOUI

 CENTRE SOCIAL DE SOINS
»DENTAIRES »CSSD

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,12
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR

 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
 CENTRE SOCIAL DE SOINS

DENTAIRES »CSSD«  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابو 
قاسم الزهري)سابقا شارع بابل(
إقامة املنارIII بين االرض منطقة 
املستشفيات 22362 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547551
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (15
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE SOCIAL DE SOINS

.(»DENTAIRES(»CSSD
غرض الشركة بإيجاز):)•)ممارسة)
طب األسنان في سياق مراكز رعاية)

األسنان
•)إنشاء)وتطوير وإدارة مراكز رعاية)

األسنان.
مراكز) وبيع  واستئجار  شراء) (•

العناية باألسنان.
العمليات) جميع  (، أعم) وبشكل 
قانونية) (، كانت) نوع  أي  من  (،
وتجارية) ومدنية  ومالية  واقتصادية 
،)تتعلق بالكائن املذكور أعاله أو بأي)
(، كائنات أخرى مماثلة أو حات صلة)
من املحتمل أن تعزز)،)بشكل مباشر)
الغرض الذي يسعى) (، أو غير مباشر)
إليه الشركة أو امتدادها أو تطويرها..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابو قاسم الزهري)سابقا شارع بابل(
منطقة) االرض  بين  (IIIاملنار إقامة 
 22222  -  22362 املستشفيات)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف رقي الشاوي):))522 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: السيد احمد املصطفى الكتاني)
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشاوي) رقي  يوسف  السيد 
 7 رقم) السعادة  فرع  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  النواصر  بوسكورة 

22222)الدارالبيضاء)املغرب.
الكتاني) املصطفى  احمد  السيد 
 9 أ) أكوك  التقسيم  عنوانه)ا()
 22222 الدارالبيضاء) كاليفورنيا 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشاوي) رقي  يوسف  السيد 
 7 رقم) السعادة  فرع  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  النواصر  بوسكورة 

22222)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828592.

514I

FIDUTRACO CONSULTING

ARYSOYTEX
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
ARYSOYTEX شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 
22132 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
545223
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARYSOYTEX
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجزئة مالبس جاهزة).
زنقة) (2 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الطابق الرابع) (12 الصنوبر الشقة)

22132)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بوزوبع:)) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.252

للحصة).
 1.252 ( (: السيد رشيد الطراشن)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة وسيلة ابن عالل):))1.252 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
االدري�صي) ايوب  مريم  السيدة 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.252 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزوبع) اللطيف  عبد  السيد 
طلوع) زنقة  مكرر  (6 عنوانه)ا()
(- رسين) (3 الشقة) (3 الطابق) الفجر 

الدارالبيضاء)املغرب.
السيد رشيد الطراشن عنوانه)ا()
زنقة ابو حيان التوحيدي طابق) (13
الدارالبيضاء) (- املعاريف) (4 الشقة) (2

املغرب.
عالل) ابن  وسيلة  السيدة 
حيان) ابو  زنقة  (13 عنوانه)ا()
التوحيدي طابق)2)الشقة)4)املعاريف)

-)الدارالبيضاء)املغرب.
االدري�صي) ايوب  مريم  السيدة 
طلوع) زنقة  مكرر  (6 عنوانه)ا()
(- رسين) (3 الشقة) (3 الطابق) الفجر 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

بوزوبع) اللطيف  عبد  السيد 
طلوع) زنقة  مكرر  (6 عنوانه)ا()
(- رسين) (3 الشقة) (3 الطابق) الفجر 

الدارالبيضاء)املغرب
السيد رشيد الطراشن عنوانه)ا()
زنقة ابو حيان التوحيدي طابق) (13
الدارالبيضاء) (- املعاريف) (4 الشقة) (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)826212.
515I

CAGES

GRAMATA IMMO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGEN(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC
GRAMATA IMMO شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الشقة 6 - 

22372 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548959
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRAMATA IMMO
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  6 الشقة) (3 الطابق) الزرقطوني 

22372)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( السيد بدر خوادري):)
بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: مفتاح) شكيب  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 27 السيد بدر خوادري عنوانه)ا()
 25222 الرياض) املس د حي  تجزئة 

خريبكة املغرب.
عنوانه)ا() مفتاح  شكيب  السيد 
املسيرة)) بلوك د حي  زنقة ملسيد  (92

25222)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 27 السيد بدر خوادري عنوانه)ا()
 25222 الرياض) املس د حي  تجزئة 

خريبكة املغرب
عنوانه)ا() مفتاح  شكيب  السيد 
املسيرة)) بلوك د حي  زنقة ملسيد  (92

25222)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832253.

516I

CONCILIUM EXPERTISE

ONE CLASS MEDIA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�صى ابن نصير، الطابق 
الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
الدار البيضاء ، 22262، الدار 

البيضاء املغرب
ONE CLASS MEDIA شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم الشقة 
6 الدار البيضاء - 28812 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.461275

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 يونيو) (17 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»استيراد وتصدير)

مستحضرات التجميل.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (•

الغذائية.

أي) وتوزيع  وتصدير  استيراد  (•

منتج من أي نوع.

•)استشارات االتصال واإلعالم.

•)التسويق واالتصاالت الرقمية.

املواقع) وتطوير  تصميم  (•

اإللكترونية.

•)محتوى العالمة التجارية.

(، البصرية) الهوية  تصميم  (•

وامليثاق البياني.

البصري) السمعي  اإلنتاج  (•

والوسائط املتعددة.

•)الويب).

•)إدارة امل تمع؛

وتسويق) وإدارة  وتوليد  جمع  (•

ونقل قواعد البيانات بجميع أنواعها.

•)تمثيل جميع العالمات التجارية)

املحلية) الشركات  جميع  من  (،

واألجنبية.

•)إنشاء)مواقع الويب.

•)الترويج ملنتج أو خدمة أو عالمة)

محركات) على  مؤسسة  أو  تجارية 

البحث والشبكات االجتماعية)؛

جميع العمليات التي قد تكون) (•

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بإدارة متجر على اإلنترنت)؛

االستيراد) عمليات  جميع  (•

والتصدير املتعلقة باملواد التي سيتم)

تسويقها في املتاجر أو عبر اإلنترنت.

أشكاله) بجميع  االستغالل  (•

ل ميع) املذكورة  الشركة  باسم 

براءات االختراع والعالمات التجارية)

والتراخيص) التجارية  والعالمات 

والعمليات املغربية واألجنبية.
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بأي) تهتم  أن  للشركة  يجوز  (•

من) سيما  وال  (، األشكال) من  شكل 

واملساهمات) (، شركة) إنشاء) خالل 

(، واالكتتابات) (، الدمج) وعمليات  (،
الحقوق) أو  املالية  األوراق  وشراء)

أي) وتأجير  (، واملشاركة) االجتماعية 

تحقيق) بهدف  عمل  ورشة  أو  مبنى 

اإلنجاز لغرض الشركة.«)إلى)»استيراد)

وتصدير مستحضرات التجميل.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (•

الغذائية.

أي) وتوزيع  وتصدير  استيراد  (•

منتج من أي نوع.

•)استشارات االتصال واإلعالم.

•)التسويق واالتصاالت الرقمية.

املواقع) وتطوير  تصميم  (•

اإللكترونية.

•)محتوى العالمة التجارية.

(، البصرية) الهوية  تصميم  (•

وامليثاق البياني.
البصري) السمعي  اإلنتاج  (•

والوسائط املتعددة.

•)الويب).

•)إدارة امل تمع؛

وتسويق) وإدارة  وتوليد  جمع  (•

ونقل قواعد البيانات بجميع أنواعها.

•)تمثيل جميع العالمات التجارية)

املحلية) الشركات  جميع  من  (،

واألجنبية.

•)إنشاء)مواقع الويب.

•)الترويج ملنتج أو خدمة أو عالمة)

محركات) على  مؤسسة  أو  تجارية 

البحث والشبكات االجتماعية)؛
جميع العمليات التي قد تكون) (•

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بإدارة متجر على اإلنترنت)؛

االستيراد) عمليات  جميع  (•

والتصدير املتعلقة باملواد التي سيتم)

تسويقها في املتاجر أو عبر اإلنترنت.

أشكاله) بجميع  االستغالل  (•

ل ميع) املذكورة  الشركة  باسم 

براءات االختراع والعالمات التجارية)

والتراخيص) التجارية  والعالمات 

والعمليات املغربية واألجنبية.

بأي) تهتم  أن  للشركة  يجوز  (•

من) سيما  وال  (، األشكال) من  شكل 

واملساهمات) (، شركة) إنشاء) خالل 

(، واالكتتابات) (، الدمج) وعمليات  (،

الحقوق) أو  املالية  األوراق  وشراء)

أي) وتأجير  (، واملشاركة) االجتماعية 

تحقيق) بهدف  عمل  ورشة  أو  مبنى 

اإلنجاز لغرض الشركة.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832278.

517I

FITICOF

AUHTECH DISTRIBUTION

شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب

  AUHTECH DISTRIBUTION

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 24 شارع 

الخنساء اقامة الزهراء محل رقم 17 

- 32222 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.25355

العام) ال مع  بمقت�صى 

يونيو) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2222

درهم«) (3.222.222« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (12.222.222« من) أي 

((: طريق) عن  درهم«) (15.222.222»

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2900/2022.

518I

IMP SAHARA

RDAD FISH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب

RDAD FISH شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 784 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RDAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FISH

تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وامل مدة) الطازجة  األسماك 

واالستيراد والتصدير)،

-)تاجر السمك بال ملة)،

وتخزين) واستغالل  وبيع  شراء) (-

منتجات) ونقل  وحفظ  وإيداع 

األسماك واملأكوالت البحرية.

-)أي نشاط يتعلق بالصيد والبحر)

بشكل عام.

ل ميع) أشكاله  بجميع  النقل  (-

واملنتجات) البحرية  املنتجات 

الثانوية..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 72222  -  784 رقم) (E الوحدة بلوك)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ابخار عبدالرحيم):))1.222 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابخار عبدالرحيم عنوانه)ا()
337)تجزئة تافوكت)44222)الصويرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابخار عبدالرحيم عنوانه)ا()
337)تجزئة تافوكت)44222)الصويرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)25)يوليوز)

2222)تحت رقم)2095/22.
519I

CYH

STE AJAOUN IMMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH(IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE AJAOUN IMMO  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
جمال ادين افغاني رقم 1 الطابق 3  

وجدة  62222 وجدة  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
36695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 فبراير) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AJAOUN IMMO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. PROMOTEUR IMMOBILIER
زنقة) (15 (: عنوان املقر االجتماعي)
  3 الطابق) (1 جمال ادين افغاني رقم)

وجدة))62222)وجدة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
122.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: اجعون) بلحاج  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اجعون  بلحاج  السيد 
وجدة)62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اجعون  بلحاج  السيد 
وجدة)62222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)712.
522I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

AVRIL IMMOBILIERRE 18
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC

 AVRIL IMMOBILIERRE 18
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الواحة 

2 شقة 11 طابق 4 مراكش  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

118771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2221 شتنبر) (13

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 18 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVRIL IMMOBILIERRE

:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)

إنشاءات متنوعة))مس ل(

املباني واملطور العقاري)

أرض بناء))مطور وتاجر(.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الواحة)2)شقة)11)طابق)4)مراكش))-)

42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيدة مريم الحسني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة مريم الحسني)

مراكش)42222))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيدة مريم الحسني)

مراكش)42222))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2221)تحت رقم)127844.

521I

BUREAU ESSOUFYANI

BACKSTAGE CAFETHEATRE
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
 BACKSTAGE CAFETHEATRE
»شركة حات املسؤولية املحدودة 

حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوفاق بلوك D  رقم 297  - 72222 
العيون املغرب.

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

.31931
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)يونيو)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:21 رقم) قرار 
للشركة) جديد  فرع  انشاء) مايلي:)
بالعنوان التالي:)خرسيتو زنقة البحر)
ملتقى شارع طلحة ابن الزوبير بدون)
صحراء) اطلس  محطة  بجانب  رقم 
مكان) اتخاده  مع  العيون  بمدينة 

للتشغيل تابع للشركة األم
على) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
زرتين) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)
غير) اجل  الى  للفرع  القانوني  املمثل 

مسمى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)25)يوليوز)

2222)تحت رقم)2294.
522I

PROFESSEUR IMMOBILIER

PROFESSEUR IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROFESSEUR IMMOBILIER
57 شارع الدرفوفي إقامة الدوحي 

الطبق االول الشقة رقم2 57 شارع 
الدرفوفي إقامة الدوحي الطبق االول 

الشقة رقم2، 62222، وجدة املغرب

 PROFESSEUR IMMOBILIER

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
الدرفوفي إقامة الدوحي الطبق االول 

الشقة رقم2. - 62222. وجدة. 

املغرب.

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROFESSEUR IMMOBILIER

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الدرفوفي إقامة الدوحي الطبق االول)

وجدة.) (.62222  - رقم2.  الشقة 

املغرب..

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الحسين عرابي) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عرابي  الحسين  السيد 

تجزئة) بوعبيد  عبدالرحيم  شارع 

وجدة) (62222  .12 أ) زنقة  لحبوس 

املغرب.



13503 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عرابي  الحسين  السيد 

تجزئة) بوعبيد  عبدالرحيم  شارع 

وجدة) (62222  .12 أ) زنقة  لحبوس 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)996.

523I

BUMICA

BOUCHTA VISION

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUMICA

 BD(MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

BOUCHTA VISION شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبداملومن، عمارة 445، طابق 1، 

رقم 4، - 22242  الدارالبيضاء  

املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.188291

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع عبداملومن،)عمارة)445،)طابق)

الدارالبيضاء)) ( (22242 (- (،4 رقم) (،1

املغرب)»)إلى)»زنقة قدور العلمي،)رقم)

8 - 22222)الدارالبيضاء)))املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)825154.

524I

SAGEST

GLOW AND GROW
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
GLOW AND GROW شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 7 الكائن بالطابق االول  9 

شارع جيش امللكي االطلس مكاتب 
االدريسية االطلس فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GLOW(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AND GROW
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لدروس) مدرسة  و  االتصال 

الخصوصية.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 9 ( االول) بالطابق  الكائن  (7 رقم)
مكاتب) االطلس  امللكي  جيش  شارع 
 32222 (- فاس) االطلس  االدريسية 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: بنسعود) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنسعود  حمزة  السيد 
كريو) حي  بلوك ب  (2 زنقة) (42 رقم)

زواغة فاس)32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنسعود  حمزة  السيد 
كريو) حي  بلوك ب  (2 زنقة) (42 رقم)

زواغة فاس)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3583.
525I

LUNE CONSEIL

ASKAOUN VISION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUNE CONSEIL
 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE
 VUE(B 6EME     ETG(N 1 ،

20000، CASABLANCA(MAROC
ASKAOUN VISION شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
محمد بن عبد هللا اقامة املنظر 

ال ميل الطابق 6 رقم 1 - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
544245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (17
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASKAOUN VISION

منتج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

افالم.

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

املنظر) اقامة  هللا  عبد  بن  محمد 
 22222  -  1 رقم) (6 ال ميل الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن ايد سعيد):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1.222 (: السيد حسن ايد سعيد)

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن ايد سعيد عنوانه)ا()
االندلس)3)زنقة)3)رقم)39)عين الشق)

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن ايد سعيد عنوانه)ا()
االندلس)3)زنقة)3)رقم)39)عين الشق)

البيضاء) الدار  (22222 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)825242.

526I

CREATIVE 3DWALL SARL-AU)كرياتيف عدوال)

سارل

 BIG BLUE LOGISTICS SARL
بيغ بلوه لوجيستيك سارل

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BIG BLUE LOGISTICS SARL بيغ 
بلوه لوجيستيك سارل

شارع العوامة تجزئة امل د رقم 

868 اقامة تادارت 22 الطابق 

 ، 61/TF(N °: 12526 3 األر�صي رقم

92282، طنجة املغرب
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BIG BLUE LOGISTICS SARL بيغ 
بلوه لوجيستيك سارل شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العوامة تجزئة امل د رقم 868 اقامة 
 TF 3 تادارت 22 الطابق األر�صي رقم
N °: 12526/61 - 92282 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
بلوه) بيغ  (BLUE LOGISTICS SARL

لوجيستيك سارل.
النقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحلي والدولي للبضائع).
-)وسيط في النقل الوطني والدولي)

للبضائع.
-)وكالة الشحنة واملالحة..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العوامة تجزئة امل د رقم)868)اقامة)
 TF 3(تادارت)22)الطابق األر�صي رقم
طنجة) (N( °:( 12526/61( -( 90080

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة البقالي):))922)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
السيد عبد الرزاق البقالي):))122 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() البقالي  حمزة  السيد 
 195 رقم) (11 زنقة) ( امل د) تجزئة 

92282)طنجة املغرب.

البقالي) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة امل د))زنقة)11)رقم)

195 92282)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() البقالي  حمزة  السيد 
 195 رقم) (11 زنقة) ( امل د) تجزئة 

92282)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255436.
527I

SOFICOF

 ALZOU CONSTRUCTION
SARL

إعالن متعدد القرارات

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 ALZOU CONSTRUCTION SARL

»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوحدة الفتح الخير رقم29  تمارة - 
12222 الرباط املغرب.

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

.123429
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)شتنبر)2221
تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)-)بمقت�صى عقد عرفي بالرباط)))
ال مع) فور  ( (2021/09/14 ( بتاريخ)
االستثنائي ملسا همي الشركة)) ( العام)
ما) قرر  املحدودة  املسؤولية  حات 
الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (: يلي)
لكي) درهم  (1.750.000,00 بمبلغ)
إلى) درهم  (250.000,00 من) يصبح 
2.000.000,00)درهم بإصدار مزدوج)))
حصة جديدة من فئة122  (17522
درهم مكتتب))طرف))الشركاء)و تحريره)
ال اري) الحساب  دمج  طريق  عن 
الشركة) املال  رأس  فأصبح  للشركاء)
السيد) (- درهم.) (2.000.000,00

سمير علي))1.000.000،00))حصة))-)

السيدة))زيدان رقية))1.000.000،00 

حصة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

مقر) تغيير  االستثنائي  ال مع  قرر 

الفتح) الوحدة  تجزئة  ( من) الشركة 

 28 إلى رقم) ( تمارة) ( (29 رقم) ( الخير)

تجزئة السالم فتح الخير تمارة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مقر) تغيير  االستثنائي  ال مع  قرر  (-

الفتح) الوحدة  تجزئة  ( من) الشركة 

 28 إلى رقم) ( تمارة) ( (29 رقم) ( الخير)

تجزئة السالم فتح الخير تمارة)-)بنود)

أخرى

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

مايلي:)-)بمقت�صى عقد عرفي بالرباط)))

ال مع) فور  ( (2021/09/14 ( بتاريخ)

االستثنائي ملسا همي الشركة)) ( العام)

ما) قرر  املحدودة  املسؤولية  حات 

الشركة) رأسمال  في  الزيادة  (: يلي)

لكي) درهم  (1.750.000,00 بمبلغ)

إلى) درهم  (250.000,00 من) يصبح 

2.000.000,00)درهم بإصدار مزدوج)))

حصة جديدة من فئة122  (17522

و) الشركاء) ( طرف) ( مكتتب) درهم 

الحساب) دمج  طريق  عن  تحريره 

-فأصبح رأس املال) ( ال اري للشركاء)

الشركة)2.000.000,00)درهم.

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

الشركة) املال  رأس  فأصبح  (- مايلي:)

2.000.000,00)درهم.)-)السيد سمير)

(- ( ( حصة) ( (1.000.000،00 ( علي)

السيدة))زيدان رقية))1.000.000،00 

حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (23 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2221)تحت رقم)6948.

528I

SOFICOF

ELIDRIMO SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICOF

 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1

 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

ELIDRIMO SARL  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ابن تشفين الطابق 2 شقة رقم 3  

مركز طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELIDRIMO SARL

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري) اإلنعاش  (- أنواعه) بجميع 

قصد) أرا�صي  وحيازة  والسياحي 

البناء)وتشييد عمارات للبيع من أجل)

العقار) وإنعاش  التجارة  أو  السكن 

الفنادق قصد) بناء) (- بجميع أنواعه)

السياحة

-)وعموما قيام بكل املعطيات التي)

املباني،) تقسيم  من  الشركة  تنمي 

التجهيزات) وتبادل  بيع شراء) تأجير،)

ل ميع) مباشرة  الغير  أو  املباشرة 

املباني

شارع) (5 (: عنوان املقر االجتماعي)

  3 رقم) شقة  (2 الطابق) تشفين  ابن 

مركز طنجة)-)92222)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

  222 (: ( اإلدر�صي) محمد  السيد 

بقيمة)22.000,00)درهم.

السيد أنس اإلدر�صي)):)222))بقيمة)

22.000,00)درهم.

  122 ( (: وفاء) لعرو�صي  السيدة 

بقيمة)12.000,00)درهم.

 112 (: ( ( اإلدر�صي) كوتر  السيدة 

بقيمة)11.000,00)درهم.

  112 (: ( السيدة حفصة اإلدر�صي)

بقيمة)11.000,00)درهم.

 112 (: ( ( السيدة نعيمة اإلدر�صي)

بقيمة)11.000,00)درهم.

 112 (: ( ( السيدة عائشة اإلدر�صي)

بقيمة)11.000,00)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد اإلدر�صي عنوانه)ا()

تجزئة سال ال ديدة رقم)275)احصين))

11122)سال ال ديدة املغرب.

عنوانه)ا() ( اإلدر�صي) أنس  السيد 
تجزئة مبروكة شارع محمد) (14 رقم)

السادس))32262)فاس املغرب.

عنوانه)ا() وفاء) لعرو�صي  السيدة 

تجزئة دريم ستي فيال رقم)45)أندلس)

  32262 ( يعقوب) موالي  شكر  عين 

فاس املغرب.

))عنوانه)ا() السيدة كوتر اإلدر�صي)

321)تجزئة كالفونية طريق عين شكر)

32262))فاس املغرب.

اإلدر�صي) حفصة  السيدة 

 1 مرمو�صى شقة رقم) (95 عنوانه)ا()

أطلس))32262))فاس املغرب.

السيدة نعيمة اإلدر�صي))عنوانه)ا()

شارع أحمد ر�صى كديرة) ( (Cعمارة (9

عمارة عصام حي النهضة)1   12212 

الرباط املغرب.

اإلدر�صي))) عائشة  السيدة 

شقة) (1 لنبليس) تجزئة  عنوانه)ا()
رقم)19)زنقة ابن باديس شارع موالي)

الكامل)32262))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اإلدر�صي))عنوانه)ا()

تجزئة سال ال ديدة رقم)275)احصين))

11122)سال ال ديدة املغرب

عنوانه)ا() ( اإلدر�صي) أنس  السيد 

تجزئة مبروكة شارع محمد) (14 رقم)

السادس))32262)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255374.

529I

STE FSMC SARL AU

 TE COMPTOIR AGRICOLE

  INDUSTRIELLE EL ABDY

SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FSMC SARL AU

 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 28

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 TE COMPTOIR AGRICOLE

  INDUSTRIELLE(EL(ABDY  SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز زايدة  

.MAROC ميدلت - 54352 ميدلت

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1223

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

إبراهيم) ( )ة() السيد) تفويت 

5.622)حصة اجتماعية من) العبدي)

السيد) ( 17.522)حصة لفائدة) أصل)

 28 بتاريخ) العبدي  ( عبد العزيز) )ة()

يونيو)2222.

إبراهيم)) ( )ة() السيد) تفويت 

العبدي)))5.622)حصة اجتماعية من)

السيد) ( 17.522)حصة لفائدة) أصل)

يونيو) (28 محمد العبدي بتاريخ) )ة()

.2222

إبراهيم) ( )ة() السيد) تفويت 

العبدي))6.322)حصة اجتماعية من)

السيد) ( 17.522)حصة لفائدة) أصل)

يونيو) (28 العبدي بتاريخ) )ة()لحسن.)

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2222)تحت رقم)158/2022.

532I

RIVE DROITE CONSULTING

CBH CONSTRUCTION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

CBH CONSTRUCTION شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

دار الشمالية رقم 9، شارع الحسن 

الثاني - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (25

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CBH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION

يتمثل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موضوع الشركة في قيامها لفائدتها،)

باملساهمة،) أو  األغيار،) لحساب  أو 

سواء)في املغرب أو في الخارج،)بـما يلي):

العقاري،) اإلنعاش  (•
وخاصة شراء)األرا�صي العارية أو التي)
تضم بنايات قديمة يتعين إصالحها)
و/أو هدمها،)قصد تجزيئها وتجهيزها)
جميع) تجزيء) بيعها،) قبل  وبنائها 

األرا�صي وكراء)العقارات.
ملشاريع) العامة  اإلدارة  (•
الدراسة) على  اعتمادا  البناء،)
في) املتدخلين  واختيار  والتصور 
املشروع،)وتتبع وإنجاز األشغال.)إدارة)
مساعدة) أشغال املشاريع املفوضة،)
مشاريع) دراسة  املشاريع،) مديري 
ومراقبتها) عليها  واإلشراف  البناء)

وتقييمها.
املختلفة،) البناء) أشغال  (•
بجميع) والخاصة،) منها  العمومية 
مشاريع) كافة  وإنجاز  أشكالها،)

اإلنعاش العقاري.
وأشغال) البناء،) أشغال  (•
القنوات،) ووضع  والتطهير  التبليط 
واالستشارة) والهندسة  واإلمساكية،)

في مجال البناء.
جميع) (: عام) وبشكل  (•
والصناعية) التجارية  العمليات 
باملنقوالت،) واملتعلقة  واملالية،)
أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
املذكورة) املواضيع  بأحد  مباشر  غير 
والتي من شأنها أن تسهم في) أعاله،)

تطوير الشـركـة.
عنوان املقر االجتماعي):)عمارة دار)
الشمالية رقم)9،)شارع الحسن الثاني)

- 92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: شـعـيـب) سـارة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شـعـيـب  سـارة  السيدة 
 15 رقم) فريتين،) كليمونصو  شارع 

59273)فريتين فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا() شـعـيـب  سـارة  السيدة 
 15 رقم) فريتين،) كليمونصو  شارع 

59273)فريتين فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6678.
531I

AL HISBA FISC  

ESPACE ENGINEERING
شركة حات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
ESPACE ENGINEERING  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مجموعة 

2 عمارة 8 شقة رقم 8 الطابق الثاني 
اقامة بانوراما سيدي معروف - 

22522 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.293291

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 أبريل) (15 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
امل االت:) مختلف  في  نصائح  (-
االستراتيجية،) الدراسة  املرافقة،)

التدقيق،)التكوين،)التشخيص.
التحكم) التنظيمية:) الرقابة  (-
الرقابة) ؛) الرفع) أجهزة  في  التنظيمي 
التنظيمية على التركيبات الكهربائية)
الضبط التنظيمي ألجهزة الضغط) ؛)
التنظيمي) الضبط  ؛) والبخار)
؛) املصاحبة) واملصاعد  للمصاعد 
أو) األجهزة  على  التنظيمية  الرقابة 
على) التنظيمية  الرقابة  ؛) اآلالت)

السقاالت..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829655.
532I

consultana

AT ACTIVITIES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

consultana

زنقة أحمد الطوقي،إقامة أوروق ، 

الطابق الثالث،رقم 13، 22282، 

maroc الدار البيضاء

AT ACTIVITIES شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

موحى أوحمو إقامة لؤلؤة جاسم 

الطابق الثالث رقم 5 - 22282 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

532253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يناير) (31

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACTIVITIES

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري السياحي والفندقي

استغالل مناطق الصيد السياحي.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جاسم) لؤلؤة  إقامة  أوحمو  موحى 

الطابق الثالث رقم)5 - 22282)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE IMMOBILIERE الشركة)

حصة) (AIT( TALOUFATE( :( ( 500

بقيمة)122)درهم للحصة).

 STE(BAT4YOU((:( الشركة)250)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 STE BUILT CONCEPT الشركة)
 122 بقيمة) حصة  (IMMO( :( ( 250

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 STE IMMOBILIERE الشركة)
شارع) عنوانه)ا() (AIT TALOUFATE
الدار) (22222  218 رقم) املقاومة 

البيضاء)املغرب.
  STE BAT4YOU الشركة)
عنوانه)ا()تجزئة مرجانة شارع املنظر)
العام إقامة)13)الطابق الثاني رقم)5 

22152)الدار البيضاء)املغرب.
 STE BUILT CONCEPT الشركة)
بوسكورة) ديار  عنوانه)ا() (IMMO
دوار) (6 رقم) (1 إقامة) (1 مجموعة) (2
لهوامي)27182)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 LOUFA RACHID السيد)
 81 ابن أساكير رقم) زنقة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (22372 شانتيمار)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2222)تحت رقم)812267.
533I

SBIA EXPERTISE

ELLE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص الطبيعيون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

ELLE
 22 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
تم فسخ عقد التسيير) ( (2215 نونبر)
السيد)ة() طرف  من  املوقع  الحر 
مالك)ة() )بصفته)ا() الزكري) ثريا 
لألصل التجاري()الحامل)ة()للبطاقة)
  L686 ( رقم) للتعريف  الوطنية 
عبد) شارع  بالعنوان  القاطن)ة()
الرحيم بوعبيد إقامة املس د شقة)4  
- 92232)تطوان)))املغرب))والسيد)ة()
مسير)ة() )بصفته)ا() الزكري) ( عدنان)
حرا))ة(())الحامل)ة()للبطاقة الوطنية)
L175269)القاطن)ة() ( للتعريف رقم)

بالعنوان شارع ال والن إقامة سمر)

رقم)93)الطابق)2))شقة رقم))-)92232 

واملس ل بالس ل) ( املغرب) ( ( تطوان)

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان)

تحت))عدد)39554 .

534I

MACOSIS CONSULTING

POQ ABBASSI
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

POQ ABBASSI شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 55 حي 

سيدي الهادي زواغة العليا - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.59829

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 يناير) (22 في) اإلستثنائياملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

 POQ(محدودة حات الشريك الوحيد

 122.222 مبلغ رأسمالها) ( (ABBASSI

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

حي سيدي الهادي زواغة العليا) (55

(: ل) نتيجة  املغرب  فاس  (32222  -

صعوبات مالية.

 55 و حدد مقر التصفية ب رقم)

(- العليا) زواغة  الهادي  سيدي  حي 

32222)فاس املغرب.)

و عين:

و) ( العبا�صي) ( محمد) السيد)ة()

عنوانه)ا()57)زنقة)4)بلوك)3))سيدي)

فاس املغرب) (32222 ( بوظهر املرجة)

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)938/022.

535I

MACOSIS CONSULTING

MENI CARROSSERIE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
MENI CARROSSERIE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
زنقة التين 1 نرجس ب  - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.53265

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2221 دجنبر) (28 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
مبلغ) ( (MENI CARROSSERIE
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
16)زنقة التين) مقرها اإلجتماعي رقم)
32222)فاس املغرب) (- ( 1)نرجس ب)

نتيجة ل):)صعوبات مالية.
 16 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 32222 (- ( نرجس ب) (1 التين) زنقة 

فاس املغرب.)
و عين:

املنيعي محزوم) ( كمال) السيد)ة()
 1 التين) زنقة  (16 رقم) عنوانه)ا() و 
املغرب) فاس  (32222 ( ب) نرجس 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)452.

536I

MACOSIS CONSULTING

DRISS GARDIENNAGE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

DRISS GARDIENNAGE شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

صفرو 1 نرجس ب شقة 5 - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.63473

الشريك) قرار  بمقت�صى 

 2221 دجنبر) (15 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

مبلغ) ( (DRISS GARDIENNAGE
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
صفرو) زنقة  (13 اإلجتماعي) مقرها 

فاس) (32222  -  5 نرجس ب شقة) (1

املغرب نتيجة ل):)صعوبات مالية.
زنقة) (13 و حدد مقر التصفية ب)

صفرو)1)نرجس ب شقة)5 - 32222 

فاس املغرب.)

و عين:

و) لقصير  ( ادريس) السيد)ة()

 32222 ( احمد) ايث  دوار  عنوانه)ا()

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)449.

537I

ACSERIS Expert-comptable

CONSULTING ENERGY 360
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable

 Rue Allal Ben Abdellah 22

 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc

 CONSULTING(ENERGY 360

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق 3 
رقم 62 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING ENERGY 362

نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دعم األعمال في مسائل الطاقة.

)مستشار في تحسين الطاقة

مزود األعمال للمشتريات التجارية)

وغير التجارية وللطاقة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3 تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق)
رقم)62 - 92222)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ناصر الدين عابدين):))122 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عابدين) الدين  ناصر  السيد 

  Place Alfred De Musset(()عنوانه)ا

93122)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عابدين) الدين  ناصر  السيد 

  Place Alfred De Musset(()عنوانه)ا

93122)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6887.

538I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIAD CAMINDIA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

RIAD CAMINDIA شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAMINDIA

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) املنازل  وتأجير  وإدارة  صيانة  و 

املواد الخام) غرف الضيوف و شراء)

الالزمة) املعدات  كل  و  ملحقاتها  و 

لنشاط الشركة.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  2629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سيلين هيلين رولو زوجة)

اجتماعية) حصة  (522 (= ماريون)

بقيمة)122)للحصة)
جون) بيير  سيباستيان  السيد 

اجتماعية) حصة  (522 (= ماريون)

بقيمة)122)للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
جون) بيير  سيباستيان  السيد 
باستور) زنقة  (48 عنوانه) ماريون 

83722)سان رافاييل فرنسا)

السيدة سيلين هيلين رولو زوجة)
باستور) زنقة  (48 عنوانها) ماريون 

83722)سان رافاييل فرنسا

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
جون) بيير  سيباستيان  السيد 
باستور) زنقة  (48 عنوانه) ماريون 

83722)سان رافاييل فرنسا)

السيدة سيلين هيلين رولو زوجة)
باستور) زنقة  (48 عنوانها) ماريون 

83722)سان رافاييل فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)137117.

539I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES CLES DU SAHARA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب
LES CLES DU SAHARA شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126273
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
LES CLES DU SAHARAتسمية)
اإلقتضاء) عند  متبوعة  الشركة 

بمختصر تسميتها))
ممارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نشاط الزراعة و حيازة جميع االرا�صي)
و) للزراعة  املخصصة  الزراعية 
تاجيرها و تطويرها و استغاللها بشكل)

مباشر او غير مباشر.
57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  2629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
درهم) (122 للحصة حصة بقيمة)
(» (AGRITMAR IL LTD  »  652

الشركة)
درهم) (122 للحصة حصة بقيمة)
 TAWAKKALNA (SARL  »  352

AU(«)الشركة
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء).

 Rabbi Ovadia Yosef 14.

(« عنوانها) (8729918 Sderot Israël

AGRITMAR IL LTD)«)الشركة

صندوق) موريتانيا  شارع  (57

عنوانها) (42222  2629 البريد)

(» ()TAWAKKALNA (SARL AU»

الشركة مراكش املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

العزيزي) برادة  طارق  السيد 

تاركة) (38 رقم) تاركة  رياض  عنوانه 

42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2222)تحت رقم)136426.

542I

Alassaire Juriconseil

DARSOLAR ENERGY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

،DARSOLAR ENERGY

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد وعنوان مقرها 

االجتماعي 46، شارع الزرقطوني 

الطابق الثاني شقة رقم 6 الدار 

البيضاء.

تحويل املقر االجتماعي للشركة 
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.426251

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

2222)تم تحويل) 21)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

46،)شارع الزرقطوني الطابق الثاني)

(،8 الى) البيضاء) الدار  (6 رقم) شقة 

التاسع) الطابق  االستقالل  ساحة 

الفضاء)أ)5/)الدار البيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827853.

541I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 BOUMADINE GLOBAL
 MINING - S.A

Par(abréviation » BGM «
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
 BOUMADINE GLOBAL

 MINING - S.A(Par(abréviation »
BGM « شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ليبرني 
رقم 3 الطابق 1 حي راسين  - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.              451947

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)دجنبر)2221)تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 1 الطابق) (3 رقم) ليبرني  »زنقة  من)
الدارالبيضاء) (22222 (- ( راسين) حي 
سينا) ابن  شارع  »زاوية  إلى) املغرب«)
 22122 (- الفلكي) ريان  أبو  زنقة  و 

الدارالبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829421.
542I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 BOUMADINE GLOBAL
 MINING - S.A

Par(abréviation » BGM »
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
 BOUMADINE GLOBAL

 MINING - S.A(Par(abréviation »
BGM « »شركة  املساهمة«



13509 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

ليبرني رقم 3 الطابق 1 حي راسين - 

22122 الدارالبيضاء املغرب.

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

. 451947

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يونيو)2221

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

برانشو رينيه من) ( استقالة السيد) (-

)مجلس اإلدارة،) مهامه كمدير وأمين)

جواز) حامل  (، الكندية) ال نسية 

QC319491السفر رقم

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على التعيين باملشاركة،) (-

اإلدارة) مجلس  وأمين  جديد  مدير 

ال نسية) إلياس،) إلياس  السيد 

السفررقم جواز  حامل  (، الكندية)

AD879947

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
-))تعيين مدير جديد)،)السيد الندري)

ال نسية) برنارد،) اوغو  تولسزكزوك 

رقم) السفر  جواز  حامل  (، الكندية)

AD773741

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

-)املصادقة على تعيين مجلس اإلدارة)

مصطفى:) الوافي  السيد  ( ( ال ديد:)
إلياس) السيد  العام؛) املدير  رئيس 

وأمين مجلس اإلدارة؛) ( مدير) إلياس:)

اوغو) تولسزكزوك  الندري  السيد 

برنارد):)مدير؛)الشركة))

الوافى) السيد  ويمثلها  (CMMM -SA

مصطفى:)مدير؛)الشركة)

وتمثلها السيدة بنخضره) (ONHYM

أمينة:)))املدير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اع  اإليد تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) ة  التجاري

يونيو)2222)تحت رقم)829422.

543I

elite compta

BAHI NAJIB SARL AU
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc
BAHI NAJIB SARL AU شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
166 ملتقى شارع طارق بن زياد و 

ابن سينا طابق 23 مسيرة 22 تمارة - 
12222 تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.89867

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
 92.222« أي من) درهم«) (412.222»
عن) درهم«) (522.222« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125649.
544I

PROXY FINANCE

VISITE MAROC TRAVEL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع  يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�صي ، عمارة رقم  24 
)فضاء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 23 ، 42222، مراكش 

املغرب
VISITE MAROC TRAVEL شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
زينيت بيزنس، زنقة مسلم تجزئة 

بوكار، الطابق الثالث شقة رقم 14 
باب دكالة مراكش املغرب - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
122281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 أكتوبر) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VISITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC TRAVEL
ـتنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التظاهرات الثقافية و السياحية.
مفوض في امليدان السياحي.

اإلستيراد و التصدير..
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) مسلم  زنقة  بيزنس،) زينيت 
 14 الطابق الثالث شقة رقم) بوكار،)
 42222 (- باب دكالة مراكش املغرب)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: حياة) الشادلي  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حياة  الشادلي  السيدة 
دار السالم عمارة)22)شقة)11)سعادة)

مراكش)42222)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حياة  الشادلي  السيدة 
دار السالم عمارة)22)شقة)11)سعادة)

مراكش)42222)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (11 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2221)تحت رقم)129425.

545I

elite compta

BAHI NAJIB SARL AU
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

elite compta
 av(atlas(apt 16 agdal(rabat ، 14

10000، rabat(maroc
BAHI NAJIB SARL AU شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79، 
مجموعة أ، شقة رقم 22 ، حي 

املغرب العربي تمارة - 12222  تمارة  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.89867
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (12 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(، (22 رقم) شقة  أ،) مجموعة  (،79»
  12222 (- تمارة) العربي  املغرب  حي 
تمارة))املغرب«)إلى)»عمارة)166)ملتقى)
شارع طارق بن زياد و ابن سينا طابق)
تمارة)) (12222 (- تمارة) (22 مسيرة) (23

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125649.
546I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE IMMOBILIER CLE DU
DESERT

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72222 ،
 STE IMMOBILIER CLE DU

DESERT شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
زنقة سيدي احمد بن مو�صى رقم 22 

السمارة - 72222 السمارة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13510

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
2659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMOBILIER CLE DU DESERT
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التقدم زنقة سيدي احمد بن مو�صى)
السمارة) (72222 (- السمارة) (22 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( كويس) الزهرة  فاطمة  السيد 
درهم) (22.222 بقيمة) حصة  (222

للحصة).
 822 ( (: ( السيد عبد هللا النجامي)
حصة بقيمة)82.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
النجامي)) هللا  عبد  ( السيد)
عنوانه)ا()شارع موالي عبد الرحمان)
 81222 ( كلميم) (66 رقم) (22 زنقة)

كلميم))املغرب.
كويس)) الزهرة  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()شارع موالي عبد الرحمان)
 81222 ( كلميم) (66 رقم) (22 زنقة)

كلميم))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كويس)) الزهرة  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()شارع موالي عبد الرحمان)
 81222 ( كلميم) (66 رقم) (22 زنقة)

كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)18)مارس)

2222)تحت رقم)67/2022.
547I

comptoir expertise du maroc

 COMPTOIRE EXPERTISE
DU MAROC

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE
 N°1  APPARTEMENT(N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
 COMPTOIRE EXPERTISE DU
MAROC   شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
36حي الهناء ببوزنيقة - 13122 

بوزنيقة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3219

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)21)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ببوزنيقة) الهناء) 36حي  »الرقم)
13122)بوزنيقة املغرب«)إلى)»الشقة)
بامل موعة) املتواجدة  (24 رقم)
 1 رقم) العمارة  (1 رقم) السكنية 
بوزنيقة)) (13122 (- ( ( األول) بالطابق 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير)2222)تحت رقم)152.
548I

  JYIS AUTO CARROSSERIE“((جيس اوتو كروسري

جريت إتيد إنجنيوري 
GREAT ETUDE   

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GREAT( جريت إتيد إنجنيوري
) ETUDE & INGENIERIE

26 شارع مرس سلطان شقة 3 
الطابق األول - ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب

 GREAT«   جريت إتيد إنجنيوري
ETUDE  شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26, شارع 
مرس سلطان شقة 3, الطابق - 

22132 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548345

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)جريت) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. GREAT ETUDE«(((إتيد إنجنيوري
مكتب) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
هندسة) خبير  (، التقنية) الدراسات 
(، الفنية) املشاريع  إدارة  (، البناء)
املساعدة في إدارة املشاريع)،)ال دولة)

،)التوجيه والتنسيق.
عنوان املقر االجتماعي):)26,)شارع)
(- الطابق) (,3 شقة) سلطان  مرس 

22132)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد ايت ملعلم فؤاد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ايت ملعلم فؤاد عنوانه)ا()
زكورة) ( (47922 حي املستشفى أكدز)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت ملعلم فؤاد عنوانه)ا()
زكورة) ( (47922 حي املستشفى أكدز)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22394.

549I

  JYIS AUTO CARROSSERIE“((جيس اوتو كروسري

”رخيص هى ترنس

( RAKHIS HA TRANS) 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 RAKHIS HA( رخيص هى ترنس

) TRANS

26 شارع مرس سلطان شقة 3 

الطابق األول - ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب
 RAKHIS HA( رخيص هى ترنس

TRANS ( شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق األول 

- - 22132 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)رخيص)

.( RAKHIS HA TRANS((هى ترنس
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التي) بالسيارات  البضائع  نقل؛نقل 

تساوي حمولتها املعتمدة أو تزيد عن)

15)طن.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مرس سلطان شقة)3)الطابق األول)-)-)

22132)الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))رخيص مصطفى)):))1.222 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى)) رخيص  ( السيد)
دوار العين عين) (21 رقم) ( ( عنوانه)ا()

حرودة)22652))املحمدية))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى)) رخيص  ( السيد)
دوار العين عين) (21 رقم) ( ( عنوانه)ا()

حرودة)22652))املحمدية))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22393.
552I

  JYIS AUTO CARROSSERIE“((جيس اوتو كروسري

”

 AUTO POWER“ اوتو بور بينتر
“ PEINTURE

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 AUTO POWER“ اوتو بور بينتر
“ PEINTURE

26 شارع مرس سلطان شقة 3 
الطابق األول - ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب
 AUTO POWER“ اوتو بور بينتر

PEINTURE “ شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق األول 

- - 22132 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اوتو بور)
 AUTO POWER PEINTURE“(بينتر
تشييد) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هياكل السيارات وتجديدها.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مرس سلطان شقة)3)الطابق األول)-)-)

22132)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 422.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (952 ( (: جدا) ربيع  السيد 

بقيمة)422)درهم للحصة).
السيدة ملغلغل سهام):))52)حصة)

بقيمة)422)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() جدا  ربيع  السيد 
موالي عبدهللا زنقة)122)رقم)91)عين)

شق)22472)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() سهام  ملغلغل  السيدة 
رقم) (122 زنقة) عبدهللا  موالي  حي 
الدار البيضاء) (22472 عين شق) (91

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() جدا  ربيع  السيد 
موالي عبدهللا زنقة)122)رقم)91)عين)

شق)22472)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22395.
551I

  JYIS AUTO CARROSSERIE“((جيس اوتو كروسري

جيس اوتو كروسري 

  JYIS AUTO CARROSSERIE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 JYIS AUTO“  جيس اوتو كروسري
“  CARROSSERIE

26 شارع مرس سلطان شقة 3 
الطابق األول - ، 22132، الدار 

البيضاء املغرب
 JYIS AUTO“  جيس اوتو كروسري

CARROSSERIE  “ شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3 الطابق األول 

- - 22132 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548523
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JYIS AUTO“ ( جيس اوتو كروسري)

.”  CARROSSERIE
تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هياكل السيارات وتجديدها.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مرس سلطان شقة)3)الطابق األول)-)-)

22132)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 422.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
952)حصة) ( (: السيد محمد جدا)

بقيمة)422)درهم للحصة).
السيدة فاطمة الزهراء)الكردودي:))
52)حصة بقيمة)422)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد محمد جدا عنوانه)ا()
موالي عبدهللا زنقة)122)رقم)91)عين)

شق)22482)الدار البيضاء)))املغرب.
السيدة فاطمة الزهراء)الكردودي)
زنقة) عبدهللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
122)رقم)91)عين شق)22482)الدار)

البيضاء)))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد محمد جدا عنوانه)ا()

موالي عبدهللا زنقة)122)رقم)91)عين)

شق)22482)الدار البيضاء)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22522.

552I

ائتمانية الشريفي مبارك

صحرا ميد

STE SAHARAMED 

شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 

رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب

 Ste SAHARAMED صحرا ميد

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري الوطية - 82222 طانطان 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3197

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2219 دجنبر) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى)) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (522 دزيداز)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222 أصل)

 32 بتاريخ) لكفيفي  عبداللطيف  )ة()

دجنبر)2219.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بطانطان))بتاريخ)26)فبراير)

2222)تحت رقم)127.

553I
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موثقة

DIWANE ELMAMOUNE
إعالن متعدد القرارات

موثقة
رقم 27 عمارة افران 2 شارع الحسن 

الثاني اكادير، 82222، اكادير 
املغرب

DIWANE ELMAMOUNE »شركة 
حات املسؤولية املحدودة حات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي العرب 

بلوك 23 رقم 162  ايت ملول  - 
عمالة انزكان ايت ملول املغرب.

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

.17923
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يفوت و يبيع و يتنازل السيد))الحسين)
السيد) لفائدة  (« املحيل) (« املامون)
بالقاسم يوجيل«)املحال إليه«،))جزء)
البالغة) من الحصص االجتماعية و 
اجتماعية) حصة  ()522( خمسمائة)
املسؤولية) حات  الشركة  ضمن 
املحدودة حات شريك وحيد املسماة)

» DIWANE ELMAMOUNE »
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة:)من)
شركة حات مسؤولية محدودة شريك)
حات) شركة  إلى  ()SARL AU( واحد)

(SARL((مسؤولية محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
توسيع نشاط و أغراض الشركة على))
العقاري) االستثمار  التالي-) الشكل 
شراء) دلك  في  بما  انواعه  بكافة 
األرا�صي و استصالحها و تقسيمها و)
بيعها و إقامة مشروعات عليها زراعية)
و) او سياحية  او تجارية  او صناعية 
و) بناؤها  او  املبنية  العقارات  شراء)
إعادة بيعها او تأجيرها او تخصيصها)
في) -االستثمار  املشروعات) تلك  ملثل 
و) االستيراد  امل ال الفالحي)-)
مشاريع) إنشاء) التصدير الدولي.))-)

عقارية ووحدات سكنية.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد))الحسين املامون مسير)

للشركة ملدة غي محدودة))
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
ينص) الذي  (:2 املادة) (1 رقم) بند 
الشركة) موضوع  يتمثل  مايلي:) على 
-متعدد) الخارج.) في  كما  املغرب  في 
في) -تجارة  والسانديك) ( الخدمات)
-تحصيل) العقارات-سمسرة متنوعة)
الديون والديون غير املسددة)-شراكة)
املفوضين) و  املوثقين  و  املحامين  مع 
إعادة) و  الديون  بتحصيل  املكلفين 
تنظيم اإلجراءات اإلدارية في مصلحة)
في) -املساعدة  االفراد) و  الشركات 
بتحصيل) املتعلقة  العقود  صياغة 
بتنفيذ) الشركة  -ستقوم  الديون)
لحسابها) اعاله  العمليات  جميع 
الشخ�صي او كذلك لحساب و لفائدة)

اي شخص))طبيعي أو اعتباري.)-)
تنفيذ وانجاز جل العمليات التي لها)
عالقة باملشاريع العقارية أو شركات)
بكافة) العقاري  -االستثمار  البناء)
األرا�صي) شراء) دلك  في  بما  انواعه 
و) بيعها  و استصالحها و تقسيمها و 
او) زراعية  عليها  مشروعات  إقامة 
صناعية او تجارية او سياحية و شراء)
إعادة) و  بناؤها  او  املبنية  العقارات 
او تأجيرها او تخصيصها ملثل) بيعها 
في) االستثمار  تلك املشروعات.))-)
امل ال الفالحي)-االستيراد و التصدير)
عقارية) مشاريع  الدولي.-إنشاء)

ووحدات سكنية.
ينص) الذي  (:6 املادة) (2 رقم) بند 
الشركة) رأسمال  حدد  مايلي:) على 
ألف) ﴿مائة  درهم) (122.222 بمبلغ)
السيد)) التالي  الشكل  على  درهم﴾)
درهم) (52.222 املامون) الحسين 
السيد بالقاسم يوجيل52.222)درهم
الذي) (:7 املادة) (2 رقم) بند 
مساهمات) تكون  مايلي:) على  ينص 
بما) الشركة  رأسمال  في  الشركاء)
قدره00,100.000)درهم)﴿مائة الف)
درهم﴾)))،)قسم إلى)1.222))﴿ألف﴾)
﴿122 قدرها) اسمية  بقيمة  حصة 
وزعت) واحدة  لكل  درهم  مائة﴾)

كل) مساهمة  بنسب  الشركاء) على 

واحد منهم كما يلي):)حصص للسيد))

522)﴿خمسمائة﴾) ( الحسين املامون)

﴿ درهم) (52.222 ( قدرها) حصة 

حصص) و  درهم﴾_) ألف  خمسون 

﴿ (522 ( يوجيل) بالقاسم  للسيد 

 52.222 ( حصة قدرها) خمسمائة﴾)

درهم)﴿خمسون ألف درهم﴾_

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت رقم)1163.

554I

RIVE DROITE CONSULTING

COGNERP NORTH AFRICA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

 COGNERP NORTH AFRICA

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، عمارة ال ناح 

 T424 الدولي، املحل التجاري رقم

تيكـنـوبــارك - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.111125

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة() السيد) تفويت 

 INTERNATIONAL COGNITUS

CONSULTING  1)حصة اجتماعية)

من أصل)51)حصة لفائدة))السيد))ة()

مـريـم))عمـرانية بتاريخ)32)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6287.

555I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE EL MARJANI
ASSISTANCE SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

34222  املغرب تاونات، 34222، 

تاونات املغرب

 STE EL MARJANI ASSISTANCE

SARL AU شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الحاجيين ارغيوة تاونات - 34222 

تاونات املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EL MARJANI ASSISTANCE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 34222 (- تاونات) ارغيوة  الحاجيين 

تاونات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: عادل) املرجاني  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() عادل  املرجاني  السيد 

دوار الحاجيين ارغيوة تاونات)34222 

تارنات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عادل  املرجاني  السيد 

دوار الحاجيين ارغيوة تاونات)34222 

تاونات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
25)يوليوز) االبتدائية بتاونات))بتاريخ)

2222)تحت رقم)376.

556I

CAPRICOF

FONCIERELAB
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA(CASABLNACA،

20400، CASABLNACA(MAROC

FONCIERELAB شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 

الدارالبيضاء 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

521219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 شتنبر) (27

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERELAB

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و تسيير املنقوالت.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حبيب) ابن  جعفر  زنقة  بوركون 

 3 2)الطابق األول رقم) اقامة املشرق)

الدارالبيضاء) (22222 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (222 ( (: السيد خالد درخا)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: كريدش) خليل  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد سمير ادامية):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: العلمي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد احمد املتقي):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() درخا  خالد  السيد 

2122)شقة) تجزئة الوفاق)21)عمارة)

21)تمارة)12222)تمارة املغرب.

عنوانه)ا() كريدش  خليل  السيد 

حي) (52 رقم) (2 زنقة) االتحاد  حي 

 22222 الدارالبيضاء) الحسني 

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد سمير ادامية عنوانه)ا()حي)
موالي رشيد مجموعة)1)زنقة)13)رقم)

الدارالبيضاء) (22222 البيضاء) (14

املغرب.

عنوانه)ا() العلمي  يوسف  السيد 

 21 21)شقة) شارع ام الربيع الطابق)

عمارة)121)حي الحسني الدارالبيضاء)

22222)الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() املتقي  احمد  السيد 

سيدي) (14 فيال) مرجانة  تجزئة 

 22222 البيضاء) معروف 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() درخا  خالد  السيد 
2122)شقة) تجزئة الوفاق)21)عمارة)

21)تمارة)12222)تمارة املغرب
عنوانه)ا() كريدش  خليل  السيد 
حي) (52 رقم) (2 زنقة) االتحاد  حي 
 22222 الدارالبيضاء) الحسني 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2221)تحت رقم)798622.
557I

PREMIUM FINANCE

FIRDAOUS BRIQUE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FIRDAOUS BRIQUE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 12 

الطريق الوطنية رقم 8 دار العرجة  - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
127125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIRDAOUS BRIQUE
نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

))تاجر مواد البناء
))التجارة.

 12 كلم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطريق الوطنية رقم)8)دار العرجة))-)

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
القائد:)) ايت  املولى  عبد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القائد)) ايت  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي ازلي الرقم)691  42222 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القائد) ايت  املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي ازلي الرقم)691  42222 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137488.

558I

COMPTA-ECO MAROC

SAMI HADID
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD(HASSAN(II  TISSIR      127
 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC
SAMI HADID شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة 
الثالثة النخيل الدار البيضاء  - 
22372 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549125
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HADID

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)-)اشغال مختلفة).

زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة)

(- ( البيضاء) الدار  النخيل  الثالثة 

22372)الدار البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

اديب)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اديب)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 22 الدروة) منازل  (186 عنوانه)ا()

الدروة) السفلي  الطابق  (21 الشطر)

26222)الدروة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اديب)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

 22 الدروة) منازل  (186 عنوانه)ا()

الدروة) السفلي  الطابق  (21 الشطر)

26222)الدروة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832447.

559I

موثق

 SEMLALIA PROMO
TOURERTE

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
رقم 7 الطابق 3 فضاء مكاتب املسير 
ة ساحة املسيرة الخضراء ، 32122، 

فاس املغرب
 SEMLALIA PROMO TOURERTE

شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
بكين تجزئة الوفاء2 متجر رقم 3 

فاس - 32122 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

72921
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SEMLALIA PROMO TOURERTE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري)
االستيراد و التصدير

املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 
املنقولة) او  العقارة  املالية  التجارية 
املرتبطة مباشرة بالغرض االجتماعي)
او التي من شانها املساهمة في تنمية)

الشركة.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 رقم) متجر  الوفاء2) تجزئة  بكين 

فاس)-)32122)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 822 ( (: مروان) مسعود  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
السيدة نهيلة مروان):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مروان  نهيلة  السيدة 
رياض) (79 شارع موالي عبد هللا رقم)
 32122 النخيل طريق ايموزار فاس)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مسعود مروان عنوانه)ا()
رياض) (79 شارع موالي عبد هللا رقم)
 32122 النخيل طريق ايموزار فاس)

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)16 

يونيو)2222.

562I

موثق

CULTURE IMMOBILIER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
 Ain chock casablanca boulevard

 amgala hay ousra immeuble
 209 appt 01 Ain(chock

 casablanca boulevard amgala
 hay(ousra(immeuble 209 appt
01، 20470، Casablanca(Maroc
CULTURE IMMOBILIER شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة 
الحرية الطابق الثالث الشقة 
رقم 25 الدارالبيضاء - 22422 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547255

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CULTURE IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري واالسثتمار العقاري.
12زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم)25 
22422)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املصطفى ال ميلي):))1.222 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ال ميلي) املصطفي  السيد 
 27 الزنقة) (1 الوحدة) حي  عنوانه)ا()
الدارالبضاء)) ( بن امسيك) (73 الرقم)

22223)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ال ميلي) املصطفى  السيد 
 27 الزنقة) (1 الوحدة) حي  عنوانه)ا()
الدارالبضاء)) ( بن امسيك) (73 الرقم)

22223)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)-.
561I

Face Gestion

 BOUCHFAR MOBILIER
CONCEPT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Face Gestion
اقامة املحيط زنقة اوسلو رقم 12 
املحيط ، 12242، الرباط املغرب

 BOUCHFAR MOBILIER
 CONCEPT



13515 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البراهمة عامر سال - 11252 سال 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34421

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)14)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 11252 (- عامر سال) البراهمة  »دوار 

الغربية) »زردال  إلى) املغرب«) سال 

 11252 (- سال) (AC 38 بوقنادل رقم)

سال))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39179.

562I

COMPTA-ECO MAROC

PRESTA METAL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC

 BD(HASSAN(II  TISSIR      127

 II(N ، 26100، BERRECHID

MAROC

PRESTA METAL  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة 

الثالثة النخيل الدار البيضاء  - 

22372 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PRESTA METAL
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)-)تجارة)-)قصدرة).
زنقة) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)
سارية بن زنيم الطابق الثالث الشقة)
(- ( البيضاء) الدار  النخيل  الثالثة 

22372)الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد منير غيبول)):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 22 )عنوانه)ا() السيد منير غيبول)
زنقة املنهاج الواضح حي زين العابدين)

اسفي))46222)اسفي))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 22 )عنوانه)ا() السيد منير غيبول)
زنقة املنهاج الواضح حي زين العابدين)

اسفي))46222)اسفي))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832446.
563I

 SOCIETE YARA INTERNATIONAL ROAD

SARL AU

 YARA INTERNATIONAL
ROAD

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE YARA
 INTERNATIONAL ROAD SARL

AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
 YARA INTERNATIONAL ROAD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع ادريس االكبر و شارع شفشاون 

الطابق الثالث - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INTERNATIONAL ROAD

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغير

التصدير و االستيراد

بيع السيارات املستعملة

اصالح السيارات.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع ادريس االكبر و شارع شفشاون)

وجدة) (62222 (- الثالث) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الصافي) حمادة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الصافي  حمادة  السيد 

حي الحسني لعلج زنقة الشباب رقم)

22 62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الصافي  حمادة  السيد 

حي الحسني لعلج زنقة الشباب رقم)

22 62222)وجدة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)992.

564I

Société WAMSA

TIBZAR CONSEIL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société WAMSA
 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
TIBZAR CONSEIL شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1132 
مدخل A ، عمارة أسوليل،  شارع 
الحسن الثاني 82222 أكادير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
52223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIBZAR CONSEIL
استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)
عامة،) قانونية  استشارة  و  جبائية 
توطين) الترجمة من و إلى األمازيغية،)
املرتفقين) بين  الوساطة  الشركات،)
الخاصة،) و  العامة  اإلدارات  و 
املؤسسات) تسيير  عمومي،) كاتب 
و الحرفية و) التجارية و الصناعية،)
املهنية والفالحية،)تسيير العقارات و)
السمسرة و الوساطة في) املمتلكات،)
و الكراء) كل عمليات البيع و الشراء)

للعقارات و املنقوالت..
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رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أسوليل،)) عمارة  (، (A مدخل) (1132
أكادير) (82222 شارع الحسن الثاني)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)15)سنة).
 62.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
322)حصة) ( (: السيد الحسن بال)

بقيمة)222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن بال عنوانه)ا()دوار)
باها) أيت  ستوكة  ماسة  تسنولت 

87452)ماسة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بال عنوانه)ا()دوار)
باها) أيت  ستوكة  ماسة  تسنولت 

87452)ماسة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (26 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)111311.
565I

global compta et conseils

LE GRAND CAFE MELLA
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
LE GRAND CAFE MELLA شركة 
حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد السادس ماالباطا ايرس 
3 بلوك أ6 الطابق االر�صي خليج 
طنجة - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.72243
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2218 يناير) (19 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
مبلغ) ( (LE GRAND CAFE MELLA

وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
محمد) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
بلوك) (3 ايرس) ماالباطا  السادس 
(- طنجة) خليج  االر�صي  الطابق  أ6)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (92222

غياب النشاط.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 ايرس) ماالباطا  السادس  محمد 
بلوك أ6)الطابق االر�صي خليج طنجة)

- 92222)طنجة املغرب.)
و عين:

غرافي) الحراق  ( عادل) السيد)ة()
السادس) محمد  شارع  عنوانه)ا() و 
ماالباطا ايرس)3)بلوك أ6)خليج طنجة)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (92222

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
شارع محمد السادس ماالباطا ايرس)
خليج) االر�صي  الطابق  أ6) بلوك  (3

طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2218)تحت رقم)11642.
566I

redallah sarl

ALIBAYA DISTRIBUTION
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة ال ديدة ، 
32222، فاس املغرب

ALIBAYA DISTRIBUTION شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
اشرف رقم 42 الطابق 6 شارع عبد 
الكريم بن جلون م ج - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALIBAYA DISTRIBUTION
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال) الس ائر-) توزيع مستلزمات 

مختلفة).
مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
6)شارع عبد) الطابق) (42 اشرف رقم)
الكريم بن جلون م ج)-)32222)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد موقلة حفيظ):))342)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: يوسف) الطاوس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: محمد) البكوري  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حفيظ  موقلة  السيد 
زنقة املكودي حي تاموظفين) (34 رقم)

الدكارات)32222)فاس املغرب.
السيد البكوري محمد))عنوانه)ا()
4)ديار) 16)الطابق) 2)الشقة) عمارة د)

كاميليا))52222)مكناس املغرب.
السيد الطاوس يوسف عنوانه)ا()
زنقة الشيلي) (43 شارع موالي رشيد)

الزهور)1 32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حفيظ  موقلة  السيد 
زنقة املكودي حي تاموظفين) (34 رقم)

الدكارات)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2891.
567I

redallah sarl

MD SERVICES ET SECURITE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة ال ديدة ، 

32222، فاس املغرب

 MD SERVICES ET SECURITE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة بن مو�صى 

الغواش الطابق الثاني - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES ET SECURITE

عمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اصالح) (- االموال) نقل  (- النظافة)

الحدائق.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�صى) بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

 32222 (- الثاني) الطابق  الغواش 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: محمد) دحدوح  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  دحدوح  السيد 
الشقف) عين  طريق  (3 ا) فضيلة 

32222)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  دحدوح  السيد 
الشقف) عين  طريق  (3 ا) فضيلة 

32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2791.

568I

STE BIKAF INDUSTRI

HELPATH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

HELPATH شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل موعة 
12 رقم 782 الطابق األول عين 
العاطي 21 الراشيدية - 52222 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
2221/15485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2221 نونبر) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HELPATH

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والشبكات) الكمبيوتر  أنظمة  تركيب 
والدعم)//))مدرسة للتدريب املنهي)//)

األشغال املتنوعة أو البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)امل موعة)
عين) األول  الطابق  (782 رقم) (12
 52222 (- الراشيدية) (21 العاطي)

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: جمالوي) امين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جمالوي  امين  السيد 
782)عين العاطي) رقم) (12 امل موعة)
الراشيدية) (52222 الراشيدية) (21

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() جمالوي  امين  السيد 
782)عين العاطي) رقم) (12 امل موعة)
الراشيدية) (52222 الراشيدية) (21

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

دجنبر)2221)تحت رقم)2494.
569I

ميد اوديت

MALDEK
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميد اوديت
رقم 421 تجزئة الصنوبر ، 53122، 

ازرو املغرب
MALDEK شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

تحت ار�صي رقم 245 تجزئة 
الصنوبر - 53122 ازرو املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (24

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALDEK

-1)أعمال) غرض الشركة بإيجاز):)

 3- تاجر) (2- متنوعة) إنشاءات  أو 

ممون حفالت.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تحت ار�صي رقم)245)تجزئة الصنوبر)

- 53122)ازرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: صويدق) ياسر  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صويدق  ياسر  السيد 

 31222 تمكناي) عين  الزاوية  دوار 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() صويدق  ياسر  السيد 

 31222 تمكناي) عين  الزاوية  دوار 

صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2222)تحت رقم)237.

572I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

STE BORJ FONDO IMMO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس 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

STE BORJ FONDO IMMO شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 تجزئة 

العيون 2  شارع اململكة العربية 

السعودية اقامة العزيزية الطابق 

االول رقم 11بطنجة طنجة  92222 

طنجة  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BORJ FONDO IMMO

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).

عنوان املقر االجتماعي):)84)تجزئة)

العربية) اململكة  شارع  ( (2 العيون)

الطابق) العزيزية  اقامة  السعودية 

االول رقم)11بطنجة طنجة))92222 

طنجة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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 75 ( (: ( السيد عبد الواحد جابري)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 25 ( (: ( السيد مراد الصغير حنافي)
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

جابري)) الواحد  عبد  السيد 
خليل) جبران  زنقة  (49 عنوانه)ا()
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  جبران 

32222)فاس))املغرب).
حنافي)) الصغير  مراد  السيد 
رقم) (14 حي بوحوت زنقة) عنوانه)ا()

12 92222)طنجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جابري)) الواحد  عبد  السيد 
خليل) جبران  زنقة  (49 عنوانه)ا()
هللا) عبد  بن  عالل  شارع  جبران 

32222)فاس))املغرب)
حنافي)) الصغير  مراد  السيد 
رقم) (14 حي بوحوت زنقة) عنوانه)ا()

12 92222)طنجة))املعرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6981.
571I

ائتمانية))الخبرة

WIAR PROMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية  الخبرة
49  زنقة  املدينة ، 26122، برشيد 

املغرب
WIAR PROMO شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اليسر13 شارع محمد الخامس 
الطابق الثالث يسارا - 26122 

برشيد املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
16829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WIAR (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الخامس) محمد  شارع  اليسر13)

الطابق الثالث يسارا)-)26122)برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الخزاري سليمة):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الخزاري سليمة عنوانه)ا()

اوالد) (11 عمارة) هيلز  زنيت  اقامة 

الدار) (34124 النواصر) صالح 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الخزاري سليمة عنوانه)ا()

اوالد) (11 عمارة) هيلز  زنيت  اقامة 

الدار) (34124 النواصر) صالح 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (26 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)675.

572I

2H(EXPERT(&(FINANCE

شركة اوكير ش.م.م

شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

2H(EXPERT & FINANCE

 N°634 BUREAU 8 LOT

 AL(MASSAR، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة اوكير ش.م.م شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ايت 

قا�صي وعلي سوق الخميس  بومالن 

دادس 45152 تنغير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3137

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2222 ماي) (12 في) املؤرخ 

حات) شركة  ش.م.م  اوكير  شركة 

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (92.222

سوق) وعلي  قا�صي  ايت  اإلجتماعي 

 45152 دادس) بومالن  ( الخميس)

تنغير املغرب نتيجة لقفل التصفية.

و عين:

و) شاكير  ( الحسن) السيد)ة()

عنوانه)ا()اقامة باب امسمرير عمارة)

 42222 العزوزية) (22 شقة) اف 

مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

2222)وفي ايت قا�صي) 12)ماي) بتاريخ)

بومالن دادس) ( وعلي سوق الخميس)

45152)تنغير املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (13 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

2222)تحت رقم)235/2022.

573I

FOUZMEDIA

JONIL SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JONIL SARL AU شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 غشت) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JONIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع

و) املختلفة  األشغال  في  مقاول 

أشغال البناء.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) عبدالعزيز  موالي  شارع 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:)



13519 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ال ياللي خنوس عنوانه)ا()
دوار اوالد الطالب عامر الشمالية))---)

سيدي يحيى الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ال ياللي خنوس عنوانه)ا()
دوار اوالد الطالب عامر الشمالية))---)

سيدي يحيى الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)-.
574I

FOUZMEDIA

تسيير حر
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

تسيير حر
 25 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
نور) ( أعطى السيد)ة() (2222 يوليوز)
للبطاقة) )ة() الحامل) ( رياض) الدين 
املس ل) (G325363 ( ( رقم) الوطنية 
باملحكمة) (58362 التجاري) بالس ل 
التسيير) حق  بالقنيطرة  االبتدائية 
ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
 14222  -  87 الرقم) املسيرة  سوق 
نسيم) للسيد)ة() املغرب  القنيطرة 
للبطاقة الوطنية) )ة() املياس الحامل)
رقم)))G672213))ملدة)3)سنة تبتدئ)
 26 و تنتهي في) (2221 يوليوز) (21 من)
شهري) مبلغ  مقابل  (2224 يوليوز)

3.222))درهم.
575I

FOUZMEDIA

JIRARI CITY 
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 JIRARI CITY شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
أبي زرعة عمارة A إقامة رضوان 
مكتب رقم 7 - 14222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JIRARI((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CITY
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (26 (: عنوان املقر االجتماعي)
رضوان) إقامة  (A عمارة) زرعة  أبي 
القنيطرة) (14222  -  7 رقم) مكتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام ال يراري عنوانه)ا()
رانيا) إقامة  غرنيط  محمد  زنقة  (7

الشقة)1 14222)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام ال يراري عنوانه)ا()
رانيا) إقامة  غرنيط  محمد  زنقة  (7

الشقة)1 14222)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)-.

576I

RIVE DROITE CONSULTING

COGNERP NORTH AFRICA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 COGNERP NORTH AFRICA
شركة حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس، عمارة ال ناح 

 T424 الدولي، املحل التجاري رقم
تيكـنـوبــارك  - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.111125
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()مـريـم))عمـرانية)1 
حصة اجتماعية من أصل)25)حصة)
 CONSULTING )ة() السيد) ( لفائدة)
 INTERNATIONAL COGNITUS

بتاريخ)32)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6287.
577I

fiduent

MOMO TOURS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduent
رقم 82 تجزئة النادر ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
MOMO TOURS شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سالم  
جديد ورززات - 45222 ورززات 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

11995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOMO TOURS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي)

نقل املستخدمين لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي سالم))

ورززات) (45222 (- ورززات) جديد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( محمد) لبريني  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( محمد) لبريني  السيد 

 25 رقم) دكالة  باب  سكية  درب 

مراكش)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( محمد) لبريني  السيد 

 25 رقم) دكالة  باب  سكية  درب 

مراكش)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)17)يونيو)

2222)تحت رقم)-.

578I
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FLASH ECONOMIE

BASSAM ATLASS

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bassam atlass

 شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي: تع يلت زايدة 

-  ميدلت

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

Bassam atlass:تسمية الشركة

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املناجم أو التعدين

صهر املعادن الخام

تع يلت) (: عنوان املقر االجتماعي)

زايدة)-))ميدلت

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 62.222 الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

622)حصة بقيمة) مقسم الى) درهم،)

122)درهم للشريك الوحيد

السيد ابوعزى محمد

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

))ابوعزى محمد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

2222)تحت رقم)163

579I

FLASH ECONOMIE

تسيير حر ألصل تجاري
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(

تسيير حر ألصل تجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الدار البيضاء)بتاريخ)32)يونيو)2222  

 21 بتاريخ) املدينة  بنفس  ( واملس ل)

يوليوز))2222 

و) بوقنطير  السيد خاليد  اعطى  (

السيد جمال بوقنطير التسيير الحر ل

COOK’ QUIP

الدار) في  الكائن  التجاري  األصل 
البيضاء)54)زنقة عبد هللا املديوني)

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)بعد اإلعالن)

القانوني

582I

العياط زينب

SOCCER LAND
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العياط زينب

شارع الداي ولد سيدي بابا زنقة 

 AV DAY الوالء اقامة الصفا تطوان

 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN

املغرب

SOCCER LAND  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

معركة انوال رقم 16 الطابق االر�صي 
رقم 3 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCCER LAND

تاجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مالعب رياضية.

مقهى والعاب لالطفال..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

معركة انوال رقم)16)الطابق االر�صي)

رقم)3 - 93222)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: العسري) طارق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: العسري) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: العسري) االمين  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: العسري) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 122 ( (: العسري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العسري  طارق  السيد 

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب.

السيدة اميمة العسري عنوانه)ا()

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب.

السيد االمين العسري عنوانه)ا()

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب.

عنوانه)ا() العسري  حمزة  السيد 

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب.

السيد محمد العسري عنوانه)ا()

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االمين العسري عنوانه)ا()

 17 حي كابو نكرو شارع قرطبة رقم)

93152)مرتيل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1442.

581I

ABDELHAK NACIRI BENNANI

 SOCIETE MAROCAINE

 DES ETABLISSEMENT

P.PARRENIN
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AVOCAT

 RUE HAMMAD ROUIYE 14

 FRANCE(VILLE 2 CASABLANCA

 14 RUE(HAMMAD(ROUIYE

 FRANCE(VILLE 2 CASABLANCA،

20390، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DES

  ETABLISSEMENT P.PARRENIN

شركة حات املسؤولية املحدودة

 ROUTE وعنوان مقرها اإلجتماعي

  DE(RABAT(RP1 AIN(SEBAA

 ROUTE(DE(RABAT(RP1 AIN

 SEBAA 20590 CASABLANCA

.MAROC

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1843

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 نونبر) (25 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

 LAHLOU MR KARIM MALEK

كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)2222)تحت رقم)17432.

582I
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CABINET RAMI EXPERTISE

DECORATION D›ESPACE
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 DECORATION D›ESPACE
»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 64 شارع 
محمد الخامس فاس ال ديد، فاس 

- 32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.16661

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
العلوي) محمد  السيد  وفاة  مايلي:)
وفقا) القرارات  اتخاح  و  االسماعيلي 

لذلك
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:))
املتوفي) حصص  و  رأسمال  توزيع 
االسماعيلي) العلوي  محمد  السيد 

على الورثة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
العلوي) جالل  محمد  السيد  تعيين 

االسماعيلي مسير مشترك للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
عن) الشركاء) جميع  من  معلومات 
الوضع الحالي للشركة)،)واتخاح القرار)
يتعين) التي  باإلجراءات  يتعلق  فيما 
اتخاحها ألغراض أي تسوية)،)إحا لزم)

األمر)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
العلوي) محمد  السيد  وفاة  نتيجة 
مساهمات) تغيير  تم  االسماعيلي 
الشركة و توزيع حصص الشركة على)

الورثة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير تقسيم رأسمال الشركة.

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
جالل) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)
مشترك) مسير  االسماعيلي  العلوي 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3544.
583I

HELM DISTRIBUTION SERVICES

 HELM DISTRIBUTION
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

 HELM DISTRIBUTION
SERVICES

املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 
القطعة 24أ2، ال زء 24ب، الطابق 
األول، املكتب رقم -13أ ، 92222، 

طنجة املغرب
 HELM DISTRIBUTION

SERVICES »شركة حات املسؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
24أ2، ال زء 24ب، الطابق األول، 
املكتب رقم -13أ - - طنجة املغرب.

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

.48175
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
بـ«طنجة،) الكائن  الحالي  مقرها  من 
بوخالف،) للتصدير  الحرة  املنطقة 
القطعة)24أ2،)ال زء)24ب،)الطابق)
إلى مقرها) -13أ«) املكتب رقم) األول،)
املنطقة) »طنجة،) بـ) الكائن  ال ديد 
القطعة) بوخالف،) للتصدير  الحرة 
الطابق الثاني،) 24ب،) ال زء) 24أ3،)

املكتب رقم)28«.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
عادل) محمد  السيد  تعيين  مايلي:)
والساكن) مغربي ال نسية،) بنخالد،)
السوي�صي،) زرهون  شارع  بالرباط،)

 HELM« لشركة) شريك  غير  كمسير 

DISTRIBUTION SERVICES SARL-

AU«،)وحلك ملدة غير محدودة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تجديد ثقة تسيير الشركة في) مايلي:)

بصفته) السيد محمد كريم العلمي،)

 HELM« لشركة) شريك  مسير 

DISTRIBUTION SERVICES SARL-

تلزم) وحلك ملدة غير محدودة.) (،»AU

بتوقيع) معامالتها  جميع  في  الشركة 

كريم) محمد  السيد  املسيرين  أحد 

العلمي أو السيد محمد عادل بنخالد.

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�صي 

التغييرات ال ديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)تحيين و إعادة صياغة النظام)

األسا�صي بالكامل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255341.

584I

SYNERGIE EXPERTS

REBOOT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 22262، الدار البيضاء املغرب

REBOOT

»شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 11 زنقة 

أبو قاسم قطباري 11 زنقة أبو قاسم 

قطباري 22252 الدار البيضاء 

املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.394975

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
قرر) (،2222 يونيو) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) للشركة  الوحيد  الشريك 
الوحيد) الشريك  حات  املسؤولية 
قدره) رأسمال  حات  (REBOOT
(: االجتماعي) مقرها  درهم،) (12.222
الدار) زنقة أبو قاسم القطباري،) (11
البيضاء)واملس لة بالس ل التجاري)
ملا) وطبقا  (،394975 الرقم) تحت 
تنص عليه املادة)86)من قانون)96-5 
بمواصلة) (،1997 فبراير) (13 بتاريخ)

نشاط الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  .تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)9791
585I

SYNERGIE EXPERTS

ELEMENTS LAB
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 22262، الدار البيضاء املغرب
 ELEMENTS LAB

»شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 49 زنقة 
جون جوريس حي غوتيي - 22262 

الدار البيضاء املغرب.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.367973

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
قرر) (،2222 يونيو) (15 في) املؤرخ 
املحدودة) للشركة  الوحيد  الشريك 
الوحيد) الشريك  حات  املسؤولية 
ELEMENTS LAB)حات رأسمال قدره)
االجتماعي) مقرها  درهم،) (122.222
زنقة جون جوريس حي غوتيي،)) (49 (:
بالس ل) واملس لة  البيضاء) الدار 
(،367973 الرقم) تحت  التجاري 
من) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  وطبقا 
قانون)5-96)بتاريخ)13)فبراير)1997،)

بمواصلة نشاط الشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)9792.
586I

mohammed boumzebra

 SOCIETE AAD CHAR
TRANSPORT

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE AAD CHAR

TRANSPORT شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 
الرقم 24 ، الرقم 43 بلوك د تجزئة 
الياسمين - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5291
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (32
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AAD CHAR (:

.TRANSPORT
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لنقل البضائع لحساب الغير)-)تجارة)

-)االستراد و التصدير.
مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك د تجزئة) (43 الرقم) (، (24 الرقم)
الياسمين)-)23222)الفقيه بن صالح)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: اللطيف) عبد  عدالفي  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 522 ( (: بوبكر) الشرادي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيف) عبد  عدالفي  السيد 

 23222 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا()

الفقيه بن صالح املغرب.

السيد الشرادي بوبكر عنوانه)ا()

الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف) عبد  عدالفي  السيد 

 23222 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا()

الفقيه بن صالح املغرب

السيد الشرادي بوبكر عنوانه)ا()

الفقيه بن) (23222 الفقيه بن صالح)

صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

صالح)) بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2222 يونيو) (27 بتاريخ)

.164/2022

587I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

LEEN STYLE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

LEEN STYLE  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم: 2, 
زنقة عنابية، قطاع 1، حي الرياض 

– الرباط -  - 12122 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LEEN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. STYLE

التجارة،) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصدير واالستيراد).
(,2 رقم:) (: عنوان املقر االجتماعي)
الرياض) حي  (،1 قطاع) زنقة عنابية،)

–)الرباط)-))-)12122)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد دوسر أمين بن محمد علي)

 122 حصة بقيمة) (1.222 ( (: الشابي)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) بن  أمين  دوسر  السيد 

نهج األندلس) علي الشابي عنوانه)ا()

املهدية)) ( (5122 املهدية تونس))

تونس.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) بن  أمين  دوسر  السيد 

نهج األندلس) علي الشابي عنوانه)ا()

املهدية)) ( (5122 املهدية تونس))

تونس

السيد إبراهيم)))الطالب))عنوانه)ا()

ب) العمارة  وردة  اقامة  (18 قطاع)
19)زنقة البفوان حي الرياض) الشقة)

الرباط)12122)حي الرياض املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)125734.

588I

FIDUSCAL

DINARIVA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

DINARIVA شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة  

شراردة الطابق األر�صي  درب لوبيلة 

بوركون- الدارالبيضاء -  22253 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DINARIVA

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الرياضية و املائية والترفيهية..

زنقة)) (12 (: عنوان املقر االجتماعي)

درب لوبيلة) ( شراردة الطابق األر�صي)

 22253 ( (- الدارالبيضاء) بوركون-)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أسامة دينار):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

):)DINVEST)حصة) الشركة)900)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



13523 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

عنوانه)ا() (DINVEST الشركة)

البيضاء) زرقطوني-دار  شارع  (217

28812)الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() دينار  أسامة  السيد 
 79 رقم) ال ميل  املنظر  تجزئة 
 22522 البيضاء) معروف  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() دينار  أسامة  السيد 
 79 رقم) ال ميل  املنظر  تجزئة 
 22522 البيضاء) معروف  سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832526.
589I

FESOL

FESOL
إعالن متعدد القرارات

FESOL
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 

ال زء 24ب، القطعة 24أ2، الطابق 
األول، املكتب رقم -13أ ، 92222، 

طنجة املغرب
FESOL »شركة حات املسؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:  املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، ال زء 

24ب، القطعة 24أ2، الطابق األول، 
املكتب رقم -13أ. - - طنجة املغرب.

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

.111273
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)يونيو)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 ( رقم) قرار 
مايلي:)تحويل املقر االجتماعي للشركة)
بـ«طنجة،) الكائن  الحالي  مقرها  من 
بوخالف،) للتصدير  الحرة  املنطقة 
ال زء)24ب،)القطعة)24أ2،)الطابق)
إلى مقرها) -13أ«) املكتب رقم) األول،)
املنطقة) »طنجة،) بـ) الكائن  ال ديد 
القطعة) بوخالف،) للتصدير  الحرة 

الطابق الثاني،) 24ب،) ال زء) 24أ3،)

املكتب رقم)28«.

قرار رقم))2:)الذي ينص على مايلي:)

بنخالد،) عادل  السيد محمد  تعيين 

والساكن بالرباط،) مغربي ال نسية،)

شارع زرهون السوي�صي،)كمسير غير)

(،»FESOL SARL-AU«(شريك لشركة

وحلك ملدة غير محدودة.

قرار رقم))3:)الذي ينص على مايلي:)

تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد)

مسير) بصفته  العلمي،) كريم  محمد 

(،»FESOL SARL-AU«(شريك لشركة

وحلك ملدة غير محدودة.)تلزم الشركة)

أحد) بتوقيع  معامالتها  جميع  في 

املسيرين السيد محمد كريم العلمي)

أو السيد محمد عادل بنخالد.

على) ينص  الذي  (:4 ( رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�صي 

التغييرات ال ديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 ( رقم) بند 

مايلي:)تحيين و إعادة صياغة النظام)

األسا�صي بالكامل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255335.

592I

BUSINESS CENTER.COM

CDVI
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 

الدارالبيضاء املغرب

CDVI »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 174 

زاوية شارع زرقطوني و شارع مو�صى 

ابن نصير - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.133529

اإلداري)) العام  ال مع  إطار  في 
املؤرخ في)12)يناير)2222)تقرر تعيين)
رئيسا) امين  محمد  موقت  ( السيد)
بتاريخ:) (CDVI شركة) إدارة  مل لس 
وتتمثل الصالحيات) (2222 يناير) (12
يفوض مجلس) املخولة له فيما يلي:)
اإلدارة لرئيس مجلس اإلدارة والعضو)
املوكي) أمين  محمد  السيد  املنتدب 
للتصرف) اتساًعا  األكثر  الصالحيات 
وعلى) (، باسم الشركة وبالنيابة عنها)
وجه الخصوص)،)الصالحيات التالية)

:(
ً
،)والتي ليس تعدادها شامال

جميع) أمام  الشركة  تمثيل  (-
اإلدارات) وجميع  الثالثة  األطراف 
العامة أو الخاصة في جميع الظروف)

،)سواء)في املغرب أو في الخارج)؛
أو) تعيين وفصل جميع الوكالء) (-
املوظفين وتحديد رواتبهم وأجورهم)
وشروط) ومكافآتهم  وخصوماتهم 

قبولهم وتقاعدهم وفصلهم)؛
-)في إطار غرض الشركة وفي حدود)
منح) (، حالًيا) املمنوحة  الصالحيات 
(، وتنفيذها) (، العقود) جميع  وإنهاء)
املزادات) ل ميع  العطاءات  وتقديم 
جميع) وإغالق  (، الخاصة) أو  العامة 

الحسابات)،)وتوقيع املراسالت)؛
املستحقة) املبالغ  تحصيل  (-
وإعطاء) (، للشركة ودفع مستحقاتها)
(، إيصاالت صحيحة ل ميع املدينين)

وتحديد طريقة اإلفراج عنهم)؛
دفع) مستند  أي  على  التوقيع  (-

لصالح أي مدين)؛
أو) مصرفي  حساب  أي  افتح  (-

بريدي)؛
-)جعل جميع الودائع املصرفية في)

حسابات مفتوحة باسم الشركة)؛
-)املوافقة على جميع عقود اإليجار)
وإنهاء) وإخراج  (، وإنهائها) (، وقبولها)

جميع التأمين ضد جميع املخاطر)؛
-)نقل أي من املمتلكات املنقولة أو)
غير املنقولة للشركة واستالم الثمن)

وإعطاء)اإليصال)؛
البريد) إدارة  من  االنسحاب  (-
وال مارك) البريدية  والطرود  والبرق 
وجميع) األخرى  اإلدارات  وجميع 
واملالحة) الحديدية  السكك  شركات 

جميع) وكذلك  (، وال وية) والبحرية 

والرسائل) البرقيات  وجميع  السعاة 

املس لة أو غير املحملة أو غير املحملة)

الطرود) (، البريدية) الحواالت  أو 

والحاالت والحزم)؛

-)عقد جميع قروض الشركات أو)

بالشروط) االئتمان  فتح  طريق  عن 
أصول) ومنح  (، مناسبة) تراها  التي 

واالمتيازات) الرهون  جميع  الشركة 

والتعهدات) والتعهدات  والتعهدات 

وغير) املنقولة  والضمانات  والوفود 

املنقولة األخرى)؛

-)تفويض كل هذه الصالحيات أو)

بعضها إلى وكيل أو أكثر)؛

هو) بما  القيام  (، عام) وبوجه  (-

ضروري لحسن سير امل تمع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832227.

591I

RIAD CONSULTANT

SARL GROUP T 11  شركة
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة  SARL(GROUP(T 11 شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 

باملقرعمارة 59 الطابق االول املكتب 

21 زنقة تامسنا وفاق خريبكة - 

25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2219 أكتوبر) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13524

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SARL GROUP T 11

-اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

-اعمال التنظيف

-مدير العرض او الرسوم املتحركة.

موطن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

59)الطابق االول املكتب) باملقرعمارة)

(- خريبكة) وفاق  تامسنا  زنقة  (21

25222)خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (: السيد مثقال نبيل)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد طياني سعيد):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مثقال نبيل عنوانه)ا()632 

 25222 ( املدينة ال ديدة للتنشيف)

خريبكة املغرب.

عنوانه)ا() سعيد  طياني  السيد 

للتنشيف) ال ديدة  املدينة  (669

25222)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مثقال نبيل عنوانه)ا()632 

 25222 ( املدينة ال ديدة للتنشيف)

خريبكة املغرب

عنوانه)ا() سعيد  طياني  السيد 

للتنشيف) ال ديدة  املدينة  (669

25222)خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)29)أكتوبر)

2219)تحت رقم)1328.

592I

ELBOUMAHDI FBS

RETTA BEAUTY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS

 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis ، 10050، Rabat(MAROC

RETTA BEAUTY شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة  1 

عمارة 54 زنقة ملوية أكدال الرباط 

- 17522 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

157539

 25 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2221 مارس)

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RETTA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BEAUTY

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل ولياقة بدنية للعالج املائي.

 1 ( شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة ملوية أكدال الرباط) (54 عمارة)

- 17522)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: البشيري) يزة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: البشيري) يزة  السيدة 

بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يزة البشيري عنوانه)ا()24 
 12722 الرباط) (1 زنقة نيجيريا شقة)

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يزة البشيري عنوانه)ا()24 
 12722 الرباط) (1 زنقة نيجيريا شقة)

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (22 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

.D121777(2222)تحت رقم

593I

Fiducia Agency Khouribga

 DMA CONTRACRORS

Sarl au
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga

42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب

 DMA CONTRACRORS Sarl au

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن في 

42 شارع موالي يوسف شقة 66 - 

25222 خريبكة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (13

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONTRACRORS Sarl au

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعمال) املدنية،) والهندسة  البناء)
أعمال) املختلفة،) والشبكات  الطرق 
التنمية الخارجية،)استيراد وتصدير

عنوان املقر االجتماعي):)موطن في)
 -  66 شارع موالي يوسف شقة) (42

25222)خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الدري�صي) امين  محمد  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدري�صي) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا()زنقة روما اقامة املشعل)2 
درج ب طابق)1)شقة)19 22222)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدري�صي) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا()زنقة روما اقامة املشعل)2 
درج ب طابق)1)شقة)19 22222)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
22)يونيو) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2222)تحت رقم)452.
594I

EL OUARRAD AZIZ

MESTORIA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
MESTORIA شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة درب 27 رقم 356 وسالن 
مكناس - meknes 52222 املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
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محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESTORIA

تاجر) ـ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القهوة بال ملة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وسالن) (356 رقم) (27 درب) الوحدة 

مكناس)-)meknes 52222)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: الهايم) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) الهايم  ابراهيم  السيد 

زنقة) (4 رقم) ( (3 درب) السالم  حي 

 52222 مكناس) ( وسالن) ( الناظور)

meknes)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) الهايم  ابراهيم  السيد 

زنقة) (4 رقم) ( (3 درب) السالم  حي 

 52222 مكناس) ( وسالن) ( الناظور)

meknes)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (19 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2222)تحت رقم)1848.

595I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

إل أند إف فيوتر
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

إل أند إف فيوتر  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1 

اقامة رقم 65 زنقة لبنان قنيطرة 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إل أند) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

إف فيوتر).

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسيير إستغاللية فالحية)

)تاجر منتوجات غذائية و فالحية)

تكييف و تغليف).

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة لبنان قنيطرة) (65 اقامة رقم) (1

القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الزهراء)شعيبات)):))

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 522 ( (: ( الحو�صي) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

شعيبات)) السيدة فاطمة الزهراء)

رقم) دارنا  اليانس  تجزئة  عنوانه)ا()

429)الشطر األ ول مرحلة أ رقم)429 

القنيطرة) (14222 القنيطرة) مهدية 

املغرب.

)عنوانه)ا() السيدة ملياء)الحو�صي)

الزمراني) الشرقية  انصر  أوالد  دوار 

 14222 ( القنيطرة) الطيبي  سيدي 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شعيبات) السيدة فاطمة الزهراء)

رقم) دارنا  اليانس  تجزئة  عنوانه)ا()

429)الشطر األ ول مرحلة أ رقم)429 

القنيطرة) (14222 القنيطرة) مهدية 

املغرب

)عنوانه)ا() السيدة ملياء)الحو�صي)

الزمراني) الشرقية  انصر  أوالد  دوار 

 14222 ( القنيطرة) الطيبي  سيدي 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)91854.

596I

MARCHICA CONSEIL

BEST QUALITY TRANDING
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 

املغرب

 BEST QUALITY TRANDING

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الخطابي، زنقة 34 ، رقم 25 

،الناضور. - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.21279

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
 BEST QUALITY الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  ( (TRANDING
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
(، (34 زنقة) اإلجتماعي حي الخطابي،)
رقم)25)،الناضور.)-)62222)الناظور)

املغرب نتيجة ل):)كوفيد)-)19.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 25 رقم) (، (34 زنقة) الخطابي،)
،الناضور.)-)62222)الناظور املغرب.)

و عين:
و) ازدود  ( محمد) السيد)ة()
(،24 زنقة) ديبان،) بن  حي  عنوانه)ا()
الفنيدق)) االر�صي،) 27،الطابق  رقم)
)ة() تطوان املغرب كمصفي) (93122

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)15)مارس)

2222)تحت رقم)423.
597I

MARCHICA CONSEIL

 BEST QUALITY /
TRANDING

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 
املغرب

 BEST QUALITY TRANDING /
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
الخطابي، زنقة 34 ، رقم 25 

،الناضور - 62222 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.21279
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2221 نونبر) (22 املؤرخ في)
 BEST QUALITY TRANDING (/
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
(، (34 زنقة) اإلجتماعي حي الخطابي،)
الناظور) (62222 (- 25)،الناضور) رقم)

املغرب نتيجة لكوفيد19-.
و عين:

السيد)ة()محمد))ازدود و عنوانه)ا()
بن ديبان،)زنقة)24،)رقم)27،الطابق)
تطوان) (93122 الفنيدق) االر�صي،)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
ال معية) انعقاد  تم  قد  و 
 2221 دجنبر) (27 بتاريخ) الختامية 
 25 34)،)رقم) وفي حي الخطابي،)زنقة)
،الناضور.)-)62222)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)15)مارس)

2222)تحت رقم)432.

598I

Fiducia Agency Khouribga

GREEN VOLTS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب
GREEN VOLTS شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 
23 تجزئة الصدق الفتح 2 25222 

خريبكة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.6369

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يونيو)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
23)تجزئة الصدق الفتح) »كراج رقم)
2 25222)خريبكة املغرب«)إلى)»دوار)
 25222 اوالد عبدون) ( اوالد مسعود)

خريبكة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
21)يونيو) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

2222)تحت رقم)452.
599I

AAC AFRIC EXPERTISE

AFMA AFRICA
إعالن متعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
AFMA AFRICA »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 22 شارع 

موالي يوسف الطابق االر�صي - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

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

.452769
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)أبريل)2222
تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحرير راس املال بمبلغ)222 752درهم
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 2  522  222 بمبلغ) املال  راس  رفع 
و الغاء)حق االكتتاب لالسهم) ( درهم)

ال ديدة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
ترخيص ال مع العام مل لس) مايلي:)
لعملية) الصالحيات  بجميع  االدارة 
رفع راسمال الشركة و تحيين النظام)

االسا�صي
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
االدارة) مجلس  قرار  حسب  مايلي:)
االنجاز) تقرر  (09/05/2022 بتاريخ)
النهائي لتحرير راسمال الشركة))و رفع)
درهم عن) (3  522  222 ( راسمال الى)
جديدة) اسهم  (2522 اصدار) طريق 
محررة) للسهم  درهم  (1222 بقيمة)
املساهم) لصالح  ( مكتتبة) و  بالكامل 
AFMA SA)كما تقرر في ال مع ا لعام)

االستثنائي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل) و  االسا�صي  النظام  تحيين 

املادتين)6)و7)من النظام االسا�صي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828741.

622I

Fiducia Agency Khouribga

IMMOBILIERE SOLEIL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب
IMMOBILIERE SOLEIL  شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 زنقة 
مليلية بلوك HH - 26100 برشيد 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9149

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (14 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

املامون بشرى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2222)تحت رقم)616.

621I

ائتمانية ياقوت

LA SERRE POULAILLER
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية ياقوت
22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 42322، 
مراكش املغرب

LA SERRE POULAILLER  شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حدائق 

الياسمين امل موعة 22 مدخل 8 

الشقة 15 تامنصورت - 42322 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.119585

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيين) (2222 أبريل) (22 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()قربوع)

محمد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)135823.

622I

SORCAN IMPORT EXPORT SARL

صوركان استيراد و تصدير

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SORCAN IMPORT EXPORT

SARL

ال عمران No. 2609 سلوان 

 LOTISSEMENT(EL(OMRANE،

62722، سلوان )الناظور( املغرب

صوركان استيراد و تصدير شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال عمران 

 LOTISSEMENT سلوان  No. 2609

62722 سلوان )الناظور( املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.17915

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد املرابط) )ة() تفويت السيد)

 25 أصل) من  اجتماعية  حصة  (25

حصة لفائدة))السيد))ة()أندريا سوريا)

كانو بتاريخ)26)يونيو)2222.
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تفويت السيد))ة()علي برني�صي)25 

حصة اجتماعية من أصل)25)حصة)

لفائدة))السيد))ة()أندريا سوريا كانو)

بتاريخ)26)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)27)يونيو)

2222)تحت رقم)1597.

623I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

EXPRESS SAKANE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 239

 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

22222، الدار البيضاء املغرب

EXPRESS SAKANE شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 239 

 Bd(yaacoub(el(mansour 239

 Bd(yaacoub(el(mansour,

CASABLANCA 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.526883

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة())محمد االعمري)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (252

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

توفيق بلكشور بتاريخ)26)ماي)2222.

محمد العمري) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (252

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

خليد الحيمر بتاريخ)26)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828618.

624I

MORAIL PROMO

MORAIL PROMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORAIL PROMO
رقم 13 شارع احمد امل اطي اقامة 
االلب الطابق 1 رقم 28 املعاريف ، 

22372، الدار البيضاء املغرب
MORAIL PROMO شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 
شارع احمد امل اطي اقامة االلب 

الطابق 1 رقم 28 املعاريف - 22372 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORAIL PROMO
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري).
 13 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
االلب) اقامة  امل اطي  احمد  شارع 
الطابق)1)رقم)28)املعاريف)-)22372 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: ( زهير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( زهير) محمد  السيد 

جنان كلفورنيا اقامة امرود)11)طابق)

 22472 ( الشق) عين  (2 سفلي شقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( زهير) محمد  السيد 

جنان كلفورنيا اقامة امرود)11)طابق)

 22472 ( الشق) عين  (2 سفلي شقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829295.

625I

ائتمانية ياقوت

ESPACE JAD ET JANA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت

22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 42322، 

مراكش املغرب

ESPACE JAD ET JANA شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

4 امل موعة 15 مدخل 4 حدائق 

الياسمين تامنصورت - 42322 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126697

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE JAD ET JANA

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسناك.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)4)امل موعة)15)مدخل)4)حدائق)

 42322 (- تامنصورت) الياسمين 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 822 ( (: السيدة حياة ابوالغوالم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 222 ( (: خلداوي) عماد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابوالغوالم) حياة  السيدة 

عنوانه)ا()شارع االمير موالي عبدهللا)

اقامة اش ماجوريل عمارة ب الشقة)

44)جليز))42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() خلداوي  عماد  السيد 

اقامة النخيل)4)فيال)91)تامنصورت)

42322)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابوالغوالم) حياة  السيدة 

عنوانه)ا()شارع االمير موالي عبدهللا)

اقامة اش ماجوريل عمارة ب الشقة)

44)جليز))42222)مراكش املغرب

عنوانه)ا() خلداوي  عماد  السيد 

اقامة النخيل)4)فيال)91)تامنصورت)

42322)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137247.

626I

PUSH CENTER

MA.SAKANE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

MA.SAKANE شركة حات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 

12 الدار البيضاء  الدار البيضاء  
22222 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (31
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MA.SAKANE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد توكي الطابق)2)الشقة)12)الدار)
البيضاء))الدار البيضاء))22222)الدار)

البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: سرار) امليلودي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد زكرياء)سرار)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سرار  امليلودي  السيد 

اسبانيا)22222)اسبانيا اسبانيا.
حي) سرار عنوانه)ا() السيد زكرياء)
اوالد يوسف الزنقة)6)البروج سطات)

22222))سطات املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سرار  امليلودي  السيد 

اسبانيا)22222)اسبانيا اسبانيا
حي) سرار عنوانه)ا() السيد زكرياء)
اوالد يوسف الزنقة)6)البروج سطات)

22222)سطات املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829248.
627I

MOORISH

POLYPIPES SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

POLYPIPES SARL AU  شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

22242 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548521

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. POLYPIPES SARL AU
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو املواد) نقل وتسويق جميع األشياء)

البالستيكية في جميع األشكال.
 412 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة)

1 - 22242)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: كسم) اسماعيل  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل كسم))عنوانه)ا()
فيال)31)زنقة ابو ريان الفلكي املعاريف)
الدار البيضاء))22372)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل كسم))عنوانه)ا()
فيال)31)زنقة ابو ريان الفلكي املعاريف)
الدار البيضاء))22372)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829721.
628I

FONDAMEC

FONDAMEC
إعالن متعدد القرارات

FONDAMEC
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 

القطعة 24أ2، ال زء 24ب، الطابق 
األول، املكتب رقم 13أ ، 92222، 

طنجة املغرب
FONDAMEC »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
24أ2، ال زء 24ب، الطابق األول، 
املكتب رقم -13أ - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.32943

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
بـ«طنجة،) الكائن  الحالي  مقرها  من 
بوخالف،) للتصدير  الحرة  املنطقة 
القطعة)24أ2،)ال زء)24ب،)الطابق)

إلى مقرها) -13أ«) املكتب رقم) األول،)

املنطقة) »طنجة،) بـ) الكائن  ال ديد 

القطعة) بوخالف،) للتصدير  الحرة 

الطابق الثاني،) 24ب،) ال زء) 24أ3،)

املكتب رقم)28«.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بنخالد،) عادل  السيد محمد  تعيين 

والساكن بالرباط،) مغربي ال نسية،)

كمسير) السوي�صي،) زرهون  شارع 

 FONDAMEC« لشركة) شريك  غير 

SARL-AU«،)وحلك ملدة غير محدودة.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تجديد ثقة تسيير الشركة في) مايلي:)

بصفته) السيد محمد كريم العلمي،)

 FONDAMEC«(مسير شريك لشركة

SARL-AU«،)وحلك ملدة غير محدودة.)

معامالتها) جميع  في  الشركة  تلزم 

بتوقيع أحد املسيرين السيد محمد)

كريم العلمي أو السيد محمد عادل)

بنخالد.

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�صي 

التغييرات ال ديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

مايلي:)تحيين و إعادة صياغة النظام)

األسا�صي بالكامل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255336.

629I

CRUSH IMMO

CRUSH IMMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRUSH IMMO

5 شارع يوسف ابن تاشفين، الطابق 

الثاني، شقة رقم 3. ، 92222، 

طنجة املغرب

 CRUSH IMMO



13529 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين، الطابق الثاني، 
الشقة رقم 3 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.116281

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (14 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
رأسمالها) مبلغ  ( (CRUSH IMMO
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
ابن) يوسف  شارع  (5 اإلجتماعي)
الشقة رقم) الطابق الثاني،) تاشفين،)
3 - 92222)طنجة املغرب نتيجة ل):)

تصفية ودية قبل اآلوان.
شارع) (5 و حدد مقر التصفية ب)
الطابق الثاني،) يوسف ابن تاشفين،)
الشقة رقم)3 - 92222)طنجة املغرب.)

و عين:
و) اعشبون  ( ( سمير) السيد)ة()
جينرال) زنقة  مكرر  (24 عنوانه)ا()
بون-ال-غوالند) (45342 ( كروزات)

فرنسا كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255334.

612I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(»FIDUSAF

شركة اجتهاد غاز
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
شركة اجتهاد غاز  

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 67 
تجزئة بالد �صي تهامي الطابق التاني 

زمامرة - 24222 زمامرة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اجتهاد غاز).
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزيع الغاز البوتان و مشتقاته
نقل البضائع لحساب الغير).

 67 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة بالد �صي تهامي الطابق التاني)

زمامرة)-)24222)زمامرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: عاطر) احمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد عاطر عنوانه)ا()رقم)
ال ديدة) (24222 ( تجزئة املسيرة) (51

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد عاطر عنوانه)ا()رقم)
ال ديدة) (24222 ( تجزئة املسيرة) (51

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بتاريخ)-)تحت رقم

611I

TRAGESCO

BELLETISS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD(LA(RESISTANCE(B21، 159

2490، CASABLANCA(MAROCA

BELLETISS شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

التقادم GH 2-17 طابق الثاني - 

22252 دار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

315735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2214 نونبر) (11

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELLETISS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

جميع انواع االقمشة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الثاني) طابق  (GH 2-17 التقادم)

22252)دار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: اللطيفي) الرحيم  عبد  السيد 

252)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد محمد الكرة):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

  MASSI(MARCO( ( ( ( ( ( ( ( : السيد)

252)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

  CANDIOTTO( ZENO( : السيد)

252)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيفي) الرحيم  عبد  السيد 
بنت) غضيفة  زنقة  (12 عنوانه)ا()
املدني ط)4)ش)8  22252)دار البيضاء)

املغرب.
 VIA()السيد محمد الكرة عنوانه)ا
 FERRAIN( N°30( THIENE( 36100

VICENZA)محمد الكرة.
 MASSI MARCO السيد)
ايطاليا) (ITALIE 36122 عنوانه)ا()

ايطاليا.
 CANDIOTTO ZENO السيد)
ايطاليا) (ITALIE 36122 عنوانه)ا()

ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيفي) الرحيم  عبد  السيد 
بنت) غضيفة  زنقة  (12 عنوانه)ا()
املدني ط)4)ش)8  22252)دار البيضاء)

املغرب
 VIA()السيد محمد الكرة عنوانه)ا
 FERRAIN( N°30( THIENE( 36100

VICENZA)ايطاليا
 MASSI MARCO السيد)
ايطاليا) (ITALIE 36122 عنوانه)ا()

ايطاليا
 CANDIOTTO ZENO السيد)
ايطاليا) (ITALIE 36122 عنوانه)ا()

ايطاليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
دجنبر)2214)تحت رقم)22562792.
612I

TRAGESCO

BELLETISS SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRAGESCO
 BD(LA(RESISTANCE(B21، 159
2490، CASABLANCA(MAROCA

BELLETISS SARL شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 137 
شارع موالي عبد هللا - 22252 دار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في الس ل التجاري 
.315735

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2218 يوليوز) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرجيم)) عبد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (252 اللطيفي)
)ة() السيد) ( 252)حصة لفائدة) أصل)
محمد الكرة بتاريخ)22)يوليوز)2218.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2218)تحت رقم)676163.
613I

TRAGESCO

BELLETISS SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRAGESCO
 BD(LA(RESISTANCE(B21، 159
2490، CASABLANCA(MAROCA

BELLETISS SARL شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 137 شارع 
موالي عبد هللا - 22252 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.135735

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2215 دجنبر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
  CANDIOTTO()تفويت السيد))ة
اجتماعية من) حصة  (ZENO  252
السيد) ( لفائدة) حصة  (252 أصل)
 26 عبد الرجيم اللطيفي بتاريخ) )ة()

أكتوبر)2215.
  MASSI )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (MARCO 252
)السيد) 252)حصة لفائدة) من أصل)
 26 عبد الرجيم اللطيفي بتاريخ) )ة()

أكتوبر)2215.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2216)تحت رقم)22594896.
614I

TRAGESCO

BELLETISS SARL

إعالن متعدد القرارات

TRAGESCO

 BD(LA(RESISTANCE(B21، 159

2490، CASABLANCA(MAROCA

BELLETISS SARL »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

التقادم GH 2-17 الطابق الثاني 

سيد برنو�صي  - 22252 دار البيضاء 

املغرب.

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

.315735

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2215 يونيو) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 CANDIOTTO السيدان) استقالة 

من) (MASSI MARCO و) (ZENO

منصبهما كمسير للشركة

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

الرحيم) عبد  السيد  ( تعيين) مايلي:)

الوطنية) لبطاقة  الحامل  اللطيفي 
 VIA (: عنوانه) و  (IR821232 رقم)

 DIVISIONE JULIA 48 THIENE

الوحيد) كمسير  ( (VICEMZE ITALIE

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

دار) شارع موالي عبد هللا  (137 الى:)

البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على تعديل املواد)5)و)12)من)

النظام األسا�صي للشركة وتحديثها

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2215)تحت رقم)584634.

615I

SYNERGIE EXPERTS

LYON BOBINAGE

إعالن متعدد القرارات

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 22262، الدار البيضاء املغرب

LYON BOBINAGE »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 123 

املنطقة الصناعية - - املحمدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.32921

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2221 نونبر) (24 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

44)زنقة بازاس الدار البيضاء)إلى)123 

املنطقة الصناعية باملحمدية.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

امل لس) أعضاء) صالحيات  تجديد 

اإلداري للشركة.

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تجديد صالحية رئيس امل لس)

على) واملصادقة  للشركة  اإلداري 

سلطه.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 123 (: في) محدد  االجتماعي  املقر 

املنطقة الصناعية،)املحمدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)1442.

616I

STE GESTAC SUD SARL

 TOUNZER DE TRAVAUX
DIVERS

شركة التضامن
حل شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
 TOUNZER DE TRAVAUX

DIVERS شركة التضامن)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
774 صوكوما  B  سودري - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.13225

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (16 في) املؤرخ 
 TOUNZER التضامن) شركة  حل 
مبلغ) ( (DE TRAVAUX DIVERS
وعنوان) درهم  (12.222 رأسمالها)
774)صوكوما)) مقرها اإلجتماعي رقم)
42222)مراكش املغرب) (- B))سودري)
من) الشركة  تتمكن  لم  (: ل) نتيجة 
من) انشئت  التي  االهداف  تحقيق 

اجلها.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 42222 (- )سودري) (B ( 774)صوكوما)

مراكش املغرب.)
و عين:

بوزيد) ايت  ( محمد) السيد)ة()
  B ( صوكوما) (774 رقم) عنوانه)ا() و 
املغرب) مراكش  (42222 سودري)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
رقم)774)صوكوما))B))سودري مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137386.
617I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 VERT - PISTACHE
 فير - بيسطاس

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

92 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 92222، طنجة املغرب

VERT - PISTACHE  فير - بيسطاس  
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21، اقامة 
الشاوية، شارع يوسف ابن تاشفين، 
زنقة رشيد رضا - طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128719
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VERT -(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

PISTACHE))فير)-)بيسطاس).
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ال ملة والتجزئة فى منتجات الغابات)

-)استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)21،)اقامة)
الشاوية،)شارع يوسف ابن تاشفين،)
 92222 (- طنجة) (- زنقة رشيد رضا)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 25 ( (: السيد عبد الكريم كوليس)

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
 25 ( (: بخة) الواحد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كوليس) الكريم  عبد  السيد 
هولندا) (6422 هولندا) عنوانه)ا()

اوروبا.
السيد عبد الواحد بخة عنوانه)ا()
حي الهناء2،)زنقة)13)،)رقم)6 92222 

طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كوليس) الكريم  عبد  السيد 
هولندا) (6422 هولندا) عنوانه)ا()

اوروبا
السيد عبد الواحد بخة عنوانه)ا()
حي الهناء2،)زنقة)13)،)رقم)6 92222 

طنجة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255353.

618I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

AGOUIM TRANSPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
AGOUIM TRANSPORT  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أغويم 
إيغرم   نوغدال  ورزازات  - 45222 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
5337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2211 شتنبر) (25
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGOUIM TRANSPORT
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع لآلخرين.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( ورزازات) ( نوغدال) ( ( أغويم إيغرم)

45222)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبدالرحمان سعود)):))122 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سعود)) عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا()دوار أغويم إيغرم)))نوغدال))

ورزازات)45222)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سعود)) عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا()دوار أغويم إيغرم)))نوغدال))

ورزازات)45222)ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)27)شتنبر)

2211)تحت رقم)892.
619I

STE  KAM CONSULTING 

PANDA PROD SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE  KAM(CONSULTING
حي النهضة رقم 29  سيدي عالل 
البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

البحراوي املغرب
PANDA PROD SARL AU شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 134 
حي النصر سيدي عالل البحراوي 

تيفلت - 15252 سيدي عالل 
البحراوي تيفلت 

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1325

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PANDA PROD SARL AU
التصوير) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفوتوغرافي.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)134 
البحراوي) عالل  سيدي  النصر  حي 
عالل) سيدي  (15252 (- تيفلت)

البحراوي تيفلت).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( السيد سويكن ابراهيم)):)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سويكن ابراهيم عنوانه)ا()
عالل) سيدي  النصر  حي  (134 رقم)
عالل) سيدي  (15252 ( البحراوي)

البحراوي تيفلت املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سويكن ابراهيم))عنوانه)ا()
عالل) سيدي  النصر  حي  (134 رقم)
عالل) سيدي  (15252 ( البحراوي)

البحراوي تيفلت املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

2222)تحت رقم)439.

622I
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HOLPAG

 AGRO GREEN
AGRICULTURE SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

 AGRO GREEN AGRICULTURE

SARL شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي البستان I 111 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

38253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2221 يوليوز) (15

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GREEN AGRICULTURE SARL

النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي).

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- وجدة) (I 111 البستان) الصناعي 

62222)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

كواال) العقارية  الشركة  الشركة 

صارل):))999)حصة بقيمة)122)درهم)

للحصة).

 1 ( (: العلج) الحميد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كواال) العقارية  الشركة  الشركة 
 12.522 متر) كيلو  عنوانه)ا() صارل 
 22232 ا) طريق ال ديدة ليساسفة 

الدارالبيضاء)املغرب.
العلج) الحميد  عبد  السيد 
تجزئة) تطوان  زنقة  عنوانه)ا()
 22152 كالفورنيا) (2 رقم) (2 شريفة)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلج) الحميد  عبد  السيد 
تجزئة) تطوان  زنقة  عنوانه)ا()
 22152 كالفورنيا) (2 رقم) (2 شريفة)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بوجدة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

621I

ائتمانية بوعرفة

STE AIT HOSNI FRERES
شركة حات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

STE AIT HOSNI FRERES  شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 27 
شارع وجدة - 61252 بني تاجيت 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.135

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يونيو)2222)تم اإلعالم)
الحسني) مصطفى  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
غشت) (24 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2221)بالشكل األتي):
 73 ( (، ( الحسني) يحيا  السيد)ة()

حصة).
 36 ( (، ( اشراق الحسني) السيد)ة()

حصة).
 25 ( (، ( اوعبو) حنان  السيد)ة()

حصة).

 33 ( (، ( محمد الحسني) السيد)ة()
حصة).

السيد)ة()بيا اعراب))،))33)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2222)تحت رقم)66/2022.

622I

ائتمانية بوعرفة

STE AIT HOSNI FRERES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61222، بوعرفة املغرب

STE AIT HOSNI FRERES  شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 27 
شارع وجدة رقم 27 شارع وجدة 

61252 بني تاجيت املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.135

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2222 يونيو) (12 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الحسني))الحسين كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

2222)تحت رقم)66/2022.

623I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE SONBRI TRAVAUX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 SOCIETE SONBRI TRAVAUX

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
1 زقاق 17 رقم 449 بئر كندوز 
اوسرد - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
21785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SONBRI TRAVAUX
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التشييد) و  البناء) اعمال  بجميع 
البنيات) وجميع  العمارات  وانشاء)

التحتية..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بئر) (449 رقم) (17 زقاق) (1 النهضة)
الداخلة) (73222 (- اوسرد) كندوز 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبد االله حقي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد االله حقي عنوانه)ا()
 47222 الدهبي زاكورة) حي املنصور 

زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله حقي عنوانه)ا()
 47222 الدهبي زاكورة) حي املنصور 

زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1227.
624I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAFTY SUD
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SAFTY SUD  »شركة حات 

املسؤولية املحدودة حات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجمع 
موالي اسماعيل العمارة الحمراء 
الداخلة - 73222 الداخلة املغرب.

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

.12227
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
كمسيير) اباخ  موالي  السيد  ( تعيين)

تاني للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1247.
625I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FATYCO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
FATYCO شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
شارع احمد فاضل السماللي رقم  28 

الداخلة - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

21869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATYCO

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قطع) انواع  جميع  واستيرد  تصدير 

ال ديدة) او  املستعماة  الغيار 

لسيارات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السالم شارع احمد فاضل السماللي)
الداخلة) (73222 (- الداخلة) (28 ( رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الكرماوي) العزيز  عبد  السيد 

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد يحاندو ماء)العينين):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكرماوي) العزيز  عبد  السيد 
الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب.

العينين) ماء) يحاندو  السيد 

الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكرماوي) العزيز  عبد  السيد 
الداخلة) (73222 الداخلة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1254.

626I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAX AGRO EXPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
MAX AGRO EXPORT شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 
الكراع حي السالم  رقم 66  الداخلة 

- 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
21897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRO EXPORT
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
انواع) وتصديرجميع  استيراد 

املنتوجات الفالحية و الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع واد)
الكراع حي السالم))رقم)66))الداخلة)-)

73222)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 DIABY(ISSOUF(:((1.000(السيد

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)DIABY ISSOUF)عنوانه)ا()

مالي)-)-)مالي.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد)DIABY ISSOUF)عنوانه)ا()
مالي)-)-)مالي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1269.

627I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PROBIO FISH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
PROBIO FISH  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
قرب حمام النخيل الداخلة - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
21871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PROBIO FISH
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع و استيراد و تصدير جميع انواع)

املنتوجات البحرية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرحمة قرب حمام النخيل الداخلة)

- 73222)الداخلة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: البو�صي) السيد حسن 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

البو�صي عنوانه)ا() السيد حسن 
الداخلة)73222)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

البو�صي عنوانه)ا() السيد حسن 
الداخلة)73222)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)1254.
628I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA MULTISERVICES
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 DAKHLA MULTISERVICES

»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الخامس، عمارة 9، الطابق 
األول، رقم 4 - 73222 الداخلة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.1289

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيدة تريا فتاكة من مهام)

تسير الشركة).
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املصطفى) السيد  استمرار  تاكيد 

الركيزيكمسيير وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
15)من القانون االسا�صي) تغيير البند)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يوليوز)2222)تحت رقم)1224.

629I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

VOLTAM NEGOCE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

VOLTAM NEGOCE شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  75 شارع 
انفا، كلوس دبروفنس، طابق 9 
شقة رقم ب 128 - 22222 الدار 

البيضاء    املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546721
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (19
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VOLTAM NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):))75)شارع)
انفا،)كلوس دبروفنس،)طابق)9)شقة)
128 - 22222)الدار البيضاء)))) رقم ب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ادلعمل) السيدة فاطمة الزهراء)
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
 522 ( (: اناس الوطواطي) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ادلعمل) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 25 رقم) الشرف  تجزئة  ( عنوانه)ا()
 22222 البيضاء) معروف  سيدي 

الدار البيضاء)))املغرب.
السيد))اناس الوطواطي عنوانه)ا())
سيدي) (25 رقم) الشرف  تجزئة 
الدار) (22222 البيضاء) معروف 

البيضاء)))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ادلعمل) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 25 رقم) الشرف  تجزئة  ( عنوانه)ا()
 22222 البيضاء) معروف  سيدي 

الدار البيضاء)))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22625.
632I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

PRYLE INDUSTRIES
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE(IBNOU(MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

PRYLE INDUSTRIES »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: عملية 
ليسسفا ، زنقة سد تدارت مبنى 

رقم 7، متجر 7أ  - - الدار البيضاء    
املغرب.

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

.488935

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

522)حصة من الشريكة من) تفويت)

لسيدة) بكيكر  إلياس  السيد  طرف 

فاطمة الزهراء)الهياللي)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) استقالة  (: املسيرين) تغيير 

إلياس بكيكر وخلفه السيد الهياللي)

زكرياء

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي لشريكة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

أسماؤهم) التالية  الشركاء) يقوم 

)وهي):)السيد)
ً
بتقديم املساهمات نقدا

درهم) (50،000.00 (.... أمين) اصليح 

(.... الهياللي..) ,السيدة فاطمة الزهراء)

الهياللي) السيد  درهم,) (50،000.00

زكرياء)..)50،000.00)درهم

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

يتم تعيين كمديرين مشاركين) مايلي:)

السيد) محدودة:) غير  لفترة  للشركة 

الصالح أمين والسيد الهياللي زكرياء

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:))

 152.222.22 يبلغ رأس مال الشركة)

درهم مائة وخمسون ألف درهم.)وهو)

مقسمة إلى)1522)حصة بقيمة)122 

درهم مائة درهم لكل حصة)،)مرقمة)

من)1)إلى)1522)،)مكتتبة بها بالكامل)،)

مدفوعة بالكامل)،)موزعة على النحو)

(............ السيد الصالح أمين) (: التالي)

الزهراء) فاطمة  السيدة  حصة  (522

السيد) حصة  (522 (......... الهياللي)

الهياللي زكرياء).........)522)حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22342.

631I
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F.B.A.K GESTION SARL

CARE PLUS PARA SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 CARE PLUS PARA SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الرياض 1 رقم 543 ابن جرير - 

43152 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CARE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PLUS PARA SARL AU
:)بيع ادوية) غرض الشركة بإيجاز)

شبه صيدلية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- جرير) ابن  (543 رقم) (1 الرياض)

43152)ابن جرير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم اوالد لغريب)
درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الرحيم اوالد لغريب)

 355 رقم) (2 صوكوما) عنوانه)ا()

السودري))42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الرحيم اوالد لغريب)

 355 رقم) (2 صوكوما) عنوانه)ا()

السودري))42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)228.

632I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 SKIAIT MINING

COMPAGNY
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  

رقم8  الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب

    SKIAIT MINING COMPAGNY

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 ساحة 

االستقالل الطابق 7 - - الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.273111

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)2219)تم))تحويل))

املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»1 

ساحة االستقالل الطابق)7)-)-)الدار)

شارع انفا) (75« إلى) املغرب«) البيضاء)

زاوية زنقة كلو بروفانس طابق)9)شقة)

ب)128)-)-)الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2219)تحت رقم)712631.

633I

FHF

TABET TRAVAUX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

TABET TRAVAUX شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
عمارة 3 شقة 16 تعاونية االمل . 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.96229

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (19 في) املؤرخ 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)
  TABET TRAVAUX الشريك الوحيد)
درهم) (20.000,00 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح)
(. االمل) تعاونية  (16 شقة) (3 عمارة)
الرباط املغرب نتيجة ل):)عدم وجود)

نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي الفتح)
(. تعاونية االمل) ( ( (16 شقة) (3 عمارة)

الرباط املغرب.)
و عين:

السيد)ة()كريمة))تبات و عنوانه)ا()
 2 الهام) اقامة  التاني  الحسن  شارع 
تمارة املغرب) (. ( ( (7 عمارة الف شقة)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)حي الفتح عمارة)3)شقة)16)تعاونية)

االمل الرباط
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2222)تحت رقم)126234.

634I

M&A(CONS

sté KAT MAY TRANS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&A(CONS

حي ال ديد بني انصاررالناظور ، 

62222، الناظور املغرب

sté KAT MAY TRANS شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

وهدانة بني انصار الناظور - 62222  

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

24295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAT MAY TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير

نقل األمتعة غير املصاحبة

استيراد و تصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  62222 (- وهدانة بني انصار الناظور)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد خالد البومدياني)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد خالد البومدياني عنوانه)ا()

الناظور) انصار  بني  املومن  عبد  حي 

62222)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد البومدياني عنوانه)ا()

الناظور) انصار  بني  املومن  عبد  حي 

62222)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)يونيو)

2222)تحت رقم)1124.

635I

LE MONOPOLE

كوبافيك ش م
إعالن متعدد القرارات

كوبافيك ش م

شركة مجهولة برأس مال قدره  

12.000.000,00  درهم

مقرها االجتماعي 122 شارع األوداية 

الدار البيضاء

29 927 س.ت. :

تحديث النظام األسا�صي

1)–)بموجب محضر ال مع العام))

دجنبر) ( اإلستتنائي املنعقد بتاريخ31)

2221,)تقرر ما يلي):

بعد) األسا�صي  النظام  تحديث  (-

مختلف القرارات االستثنائية.

النظام) من  (6 املادة) تعديل  (-

األسا�صي.

-)اإلصالح الشامل وامتثال النظام)

األسا�صي للشركة للقانون رقم)17-95 

املتعلق بالشركات امل هولة،)بصيغته)

رقم) بالظهير  املكملة  أو  (/ و) املعدلة 

األولى) جمادى  (17 املؤرخ) (1-28-18

1429 )23)مايو)2228()وسن القانون)

بالشركات) املتعلق  (22-25 رقم)

امل هولة؛

-)اعتماد النظام األسا�صي ال ديد)

املنقح.

إلنجاز) املخولة  الصالحيات  (-

جميع اإلجراءات القانونية.

بكتابة) القانوني  تم اإليداع  (– (2

الضبط لدى املحكمة التجارية الدار)

 2222 يونيو) (29 بـتـاريـخ) (، البيضاء)

تحت رقم)829258  
من أجل املستخرج و اإلشارة

االدارة

636I

ائتمانية أكيدي

AS STATES TRANS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي

زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة 12، الطابق الثالث  )م.ج( 

حمرية مكناس ، 52222، مكناس 

املغرب

AS STATES TRANS شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 18 

اقامة 4 املاجد 5 ويسالن 52245  ، 

مكناس - 52245 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56627

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (32

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATES TRANS

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

األشغال) (– البناء) أو  املختلفة 

الكهربائية))–)املبادالت التجارية.

العمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

18)اقامة)4)املاجد)5)ويسالن)52245  

،)مكناس)-)52245)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 92.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 51 ( (: السيد عبدال ليل السايح)

حصة بقيمة)922)درهم للحصة).

السيدة سعيدة دحو):))49)حصة)

بقيمة)922)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السايح) عبدال ليل  السيد 

تجزئة) (2 الشقة) (84 رقم) عنوانه)ا()

 52252 مكناس) الزرهونية  صفية 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا() دحو  سعيدة  السيدة 

 32637 القطيف) (3121 ص.ب)

 32614 القطيف العربية السعودية)

القطيف))لعربية السعودية).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السايح) عبدال ليل  السيد 

تجزئة) (2 الشقة) (84 رقم) عنوانه)ا()

 52252 مكناس) الزرهونية  صفية 

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)56627.

637I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AGHBALOU ZAWIA BETON
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب

  AGHBALOU ZAWIA BETON

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

زاوية سيدي بوكيل امزيزل  الريش - 

52422 الريش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGHBALOU ZAWIA BETON

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)الريش)-) زاوية سيدي بوكيل امزيزل)

52422)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد البوكيلي حسن)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البوكيلي حسن عنوانه)ا()

شارع عين العاطي حي) ( زنقة21) (22

اليغن الريش)52422)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البوكيلي حسن عنوانه)ا()

شارع عين العاطي حي) ( زنقة21) (22

اليغن الريش)52422)الريش املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)23 

يونيو)2222)تحت رقم)166.

638I
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STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ZADO SERVICES
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52422، الريش 

املغرب

ZADO SERVICES شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 مكرر 

القرية النموحجية الريش - 52422 

الريش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 يوليوز) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZADO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال و املكتبة.
عنوان املقر االجتماعي):)15)مكرر)

 52422 (- الريش) النموحجية  القرية 

الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عبد الحق اوراغ)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الحق اوراغ عنوانه)ا()

 52422 الريش) (113 املسيرة) حي 

الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق اوراغ عنوانه)ا()

 52422 الريش) (113 املسيرة) حي 

الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2222)تحت رقم)173.

639I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

SMART PLATFORMS

شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP(YASSINE(IMM

 D(APPT 8 HAY(IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

SMART PLATFORMS شركة حات 

املسؤولية املحدودة

 N°141 و عنوان مقرها االجتماعي

 IGHLI 7 MHAMID  - 40000

. Marrakech

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5828

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)32)مارس)2222)تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

حات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

حات املسؤولية املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (32 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)136247.

642I

EL SOUSSI BUSINESS

EL SOUSSI BUSINESS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL SOUSSI BUSINESS

61 شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق 2 الرقم 69 ، 

22292، الدار البيضاء املغرب

EL SOUSSI BUSINESS شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 69    - 22222

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (17

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUSSI BUSINESS

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأعمال متنوعة.

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق)2)الرقم)69    - 22222)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد شرف السو�صي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شرف السو�صي عنوانه)ا()

الحسنية)2)بلوك د رقم)176  28832 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شرف السو�صي عنوانه)ا()

الحسنية)2)بلوك د رقم)176  28832 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827633.

641I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 ORILIS HOSPITALITY

MAROC
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

 ORILIS HOSPITALITY MAROC

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االول شقة 3 - 

2222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (26

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ORILIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOSPITALITY MAROC
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دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشاريع) كافة  انجاز  و  تطوير  و 

السياحية.
شارع) (2 (: عنوان املقر االجتماعي)
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة)
 -  3 شقة) االول  الطابق  (2 املشرق)

2222)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
سنتر) موتيف  اوطو  الشركة 
9.999)حصة بقيمة) ( (: الدارالبيضاء)

122)درهم للحصة).
السيد محمد مراد غنام):))1)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سنتر) موتيف  اوطو  الشركة 
شارع) (2 عنوانه)ا() الدارالبيضاء)
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة)
املشرق)2)الطابق االول شقة)3 2222 

الدار البيضاء)املغرب.
السيد محمد مراد غنام عنوانه)ا()
بونفيالر) تجزئة  مريم  لال  شارع  (51

سوي�صي))2222)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مراد غنام عنوانه)ا()
بونفيالر) تجزئة  مريم  لال  شارع  (51

سوي�صي))2222)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827841.
642I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PALACES
شركة حات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12
20800، CASABLANCA(MAROC
PALACES  »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 432 

شارع مصطفى املعاني  - 2222 

الدارالبيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.45227

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)يونيو)2222

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)1)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828624.

643I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 KASBAH TOURS

 INTERNATIONAL MAROC

»»KTI
شركة حات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,12

20800، CASABLANCA(MAROC

 KASBAH TOURS

 INTERNATIONAL MAROC

KTI«« »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 432 

شارع مصطفى املعاني  - 2222 

الدارالبيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.31847

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)يونيو)2222

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)1)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828623.

644I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE GRA EYES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE GRA EYES شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 
7ب املركز التجاري أسيما السالم 

فاس 32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.62365

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 فبراير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مهدي غرناطي) )ة() تفويت السيد)
522)حصة اجتماعية من أصل)522 
حصة لفائدة))السيد))ة()أسماء)لزرق)

صنهاجي بتاريخ)22)فبراير)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)1172/22.
645I

TGE FIDUS

DB INDUSTRIES
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28812، 
املحمدية املغرب

DB INDUSTRIES »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: درب 
الشباب أ رقم 188 - - املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.19863

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 فبراير) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

الذي ينص على) قرار رقم واحد:)
التي) الحصص  تفويت جميع  مايلي:)
 522 دليل) السيد حفيظ  ملكية  في 
بنبريك-) يامنة  السيدة  إلى  حصة 
تفويت جميع الحصص التي في ملكية)
السيد محمد بنسعيد)522)حصة إلى)

السيدة يامنة بنبريك
ينص) الذي  اثنان:) رقم  قرار 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 
مسؤولية) حات  ( شركة) إلى  للشركة 

محدودة حات الشريك الوحيد
على) ينص  الذي  ثالتة:) رقم  قرار 
بنبريك) يامنة  السيدة  تعين  مايلي:)
مسيرة للشركة بعد))إستقالة حفيظ)

دليل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
الشكل القانوني:) بند رقم واحد-)
شركة حات) ( الذي ينص على مايلي:)
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
الذي) الحصص:) ستة-) رقم  بند 
السيدة) مساهمة  مايلي:) على  ينص 
درهم) (122.222 يامنة بنبريك بمبلغ)

مقسمة إلى)1222)حصة
تسير:) عشر-) خمسة  رقم  بند 
الذي ينص على مايلي:))تعيين السيدة)
يامنة بنبريك مسيرة لشركة ملدة غير)

محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)2222)تحت رقم)399.
646I

NOVATIS

 SILENT BELIVERS GROUP
SBG

شركة التضامن
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

 SILENT BELIVERS GROUP SBG
شركة التضامن
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 
سمية إقامة شهرزاد3 طابق 5 رقم 

22 حي بلميي الدار البيضاء - 22222 
الدارالبيظاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.528297
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)أبريل)2222)تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
طابق) شهرزاد3) إقامة  سمية  شارع 
البيضاء) الدار  بلميي  حي  (22 رقم) (5
إلى) املغرب«) الدارالبيظاء) (22222  -
«17)شارع محمد عبد سلم د،)شقة)
رقم)2))بلميي))-)22222)الدارالبيضاء))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)827931.

647I

AAC AFRIC EXPERTISE

AFMA KENITRA
 وسيط في التامين طبقا للقانون 

99-17 من قانون التامينات
إعالن متعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
AFMA KENITRA وسيط في التامين 

طبقا للقانون 99-17 من قانون 
التامينات »شركة حات املسؤولية 
املحدودة حات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شارع محمد الخامس و زنقة موالي 
عبد هللا الطابق الثاني اقامة مرجان 

37  - 14222 القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
. 52829

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (29 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تقرر رفع راسمال الشركة بمبلغ)222 
 7222 خلق) طريق  عن  درهم  (722
حصة جديدة مكتتبة و محررة نقدا)
ا) مع  للشركاء) ال اري  الحساب  من 

لديون املستحقة))
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
في نفس ال مع ا لعام تقررتخفيض)
 622  222 بمبلغ) الشركة  راسمال 
درهم بالغاء)6222)حصة المتصاص)
السنوات) عن  املتراكمة  الخسائر 
الشركة) راسمال  ليصبح  السابقة 
 2222 الى) درهم مقسمة  (222  222
للحصة) درهم  (122 بقيمة) حصة 
لفائدة) بالكامل  محررة  و  مكتتبة 

AFMA SA)الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�صي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)21)يونيو)

2222)تحت رقم)91788.
648I

كليمسا ريفريجيراسيون

كليمسا ريفريجيراسيون
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كليمسا ريفريجيراسيون
إقامة قصبة األمين ج ه 29 عمارة 
رقم 8 الشقة رقم 8 الطابق الثاني ، 

22192، الدار البيضاء املغرب
كليمسا ريفريجيراسيون شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 322 

شارع براهيم الروداني إقامة ريحان 
الطابق الخامس رقم 21 الدار 

البيضاء  - 22222 الدار البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
537151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كليمسا)

ريفريجيراسيون.

تركيب و) (: غرض الشركة بإيجاز)

اصالح و بيع))السخانات الحرارية.

عنوان املقر االجتماعي):)322)شارع)

براهيم الروداني إقامة ريحان الطابق)

(- ( البيضاء) الدار  (21 رقم) الخامس 

22222)الدار البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد حكيم قرطاوي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد حكيم قرطاوي)

عمارة) (29 إقامة قصبة األمين ج ه)

الطابق الثاني)) (8 الشقة رقم) (8 رقم)

22192)الدار البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا() السيد حكيم قرطاوي)

عمارة) (29 إقامة قصبة األمين ج ه)

الطابق الثاني)) (8 الشقة رقم) (8 رقم)

22192)الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2222)تحت رقم)-.

649I

AAC AFRIC EXPERTISE

AFMA OUJDA
 وسيط في التامين طبقا للقانون 

99-17 من قانون التامينات
إعالن متعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE

 18-JET(BUSINESS(CLASS(N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

AFMA OUJDA وسيط في التامين 
طبقا للقانون 99-17 من قانون 

التامينات »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 شارع 

محمد الخامس الطابق االر�صي - 

62222 وجدة  املغرب .

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

.25337

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

عبد) السيد  املسير  استقالة  قبول 

الواحد نوكاوي من مهامه

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بن) الزهراء) فاطمة  السيدة  تعيين 

الوطنية) للبطاقة  حاملة  الدرقاوي 
غير) ملدة  مسيرة  ( (BL  115342 رقم)

محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

 222 تقرررفع راسمال الشركة بمبلغ)

 1222 خلق) طريق  عن  درهم  (122

حصة ليصبح راسمال الشركة))222 

2222)حصة) 222)درهم مقسمة الى)

و) مكتتبة  للحصة  122درهم  بقيمة)
محررة بالكامل من الحساب ال اري)

مع) باملقاصة  نسبهم  للشركاءحسب 

الديون املستحقة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعديالت النظام االسا�صي.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)937.

652I

شركة محاسبة صايم

 XXLMD IMPORT EXPORT

SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة محاسبة صايم

شارع الدرفوفي عمارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 62222، 

وجدة مغرب

 XXLMD IMPORT EXPORT SARL

AU شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : أ71 

تجزئة طلحاوي طريق سيدي معافة 

وجدة - 62222 وجدة مغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.28169

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2221 يونيو) (12 املؤرخ في)

 XXLMD IMPORT EXPORT SARL

محدودة) مسؤولية  حات  شركة  (AU

حات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (12.222

اإلجتماعي أ71)تجزئة طلحاوي طريق)

62222)وجدة) سيدي معافة وجدة)-)

مغرب نتيجة للحل اإلرادي و املسبق)

للشركة.

و عين:

و) الدخي�صي  ( محمد) السيد)ة()

عنوانه)ا()حي األندلس شارع املشكات)
املغرب) وجدة  (62222   56 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد ال معية الختامية)

أ71  وفي  (2221 غشت) (26 بتاريخ)

تجزئة طلحاوي طريق سيدي معافة)

وجدة)-)62222)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)819.

651I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

TIRAD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

TIRAD شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل 3 الطابق رقم 9 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128151

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.TIRAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  (14 اسماعيل) موالي 
 92222 - 9 3)الطابق رقم) إسماعيل)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الياس) الشيخي  البزيدي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الياس) الشيخي  البزيدي  السيد 

 1 شارع الرباط فضيلة) (6 عنوانه)ا()

فاس) (32222 الشقف) عين  طريق 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الياس) الشيخي  البزيدي  السيد 

 1 شارع الرباط فضيلة) (6 عنوانه)ا()

فاس) (32222 الشقف) عين  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)254735.

652I

كومافيد

  Société EDIC TRANSPORT

SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كومافيد

12 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

62222، وجدة املغرب

  Société EDIC TRANSPORT

SARL شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

152 فالج كولوش وجدة  - 62222 

OUJDA املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.31177

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املحب)) محمد  )ة() السيد) تفويت 

322)حصة اجتماعية من أصل)322 

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد بقال)

بتاريخ)17)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)922.

653I

MBGA

ENUOZNAZ BATI METAL

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ENUOZNAZ BATI METAL شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 

زنقة نوار الشمس تجزئة النسيم 5 

الطابق االر�صي  - 24222 ال ديدة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.16781

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

زنزون) حسام  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (232

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

شفيق زنزون بتاريخ)16)ماي)2222.

خمري) حنان  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (242

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

الفايزة خمري بتاريخ)16)ماي)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)27949.

654I
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STE TIB COMPT SARL AU

SUN MEDIA 24
شركة حات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
25 ، 62222، وجدة املغرب
sun(media 24 شركة حات 

املسؤولية املحدودة
 A52 وعنوان مقرها االجتماعي رقم
الطابق الخامس بلوك D السوق 
املغطى  - 62222 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.32847
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)ماي)2222)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
و) االلكترونية  املواقع  انشاء)

التسويق الرقمي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)1923.
655I

STE TIB COMPT SARL AU

LATROIS SERVICE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
25 ، 62222، وجدة املغرب

LATROIS SERVICE شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 
M 5 تجزئة مشيور حي انجادي - 

62222 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.34867

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الغاني) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (242 ميموني)
)ة() السيد) ( 242)حصة لفائدة) أصل)

احمد ميموني بتاريخ)27)ماي)2222.
 242 تفويت السيد))ة()ندى زيزي)
 242 أصل) من  اجتماعية  حصة 
محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوزيان بتاريخ)27)ماي)2222.
جميلة الختير) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (242
242)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حسين جواد بتاريخ)27)ماي)2222.
)ة()فاطمة الزهراء) تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  (242 العيني)
)ة() السيد) ( 242)حصة لفائدة) أصل)
ابراهيم حسني بتاريخ)27)ماي)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)1892.

656I

C.CONSEILS

BIG PEN
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C.CONSEILS
 NUMERO 3 RUE(MANSOUR
 DAHBI(BUREAU(N°1 ، 14000،

KENITRA MAROC
BIG PEN شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
عمر إبن العاص إقامة إسماعيل 

املكتب رقم 24 القنيطرة . املغرب - 
14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEN

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدر�صي و أدوات مدرسية.

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

إسماعيل) إقامة  العاص  إبن  عمر 

(- املغرب) (. القنيطرة) (24 املكتب رقم)

14222)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بغدادي) يوسف  محمد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بغدادي) يوسف  محمد  السيد 

و) عيشة  أميرة  تقاطع  عنوانه)ا()

إقامة سندس) (38 سبتة الشقة رقم)

.)القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بغدادي) يوسف  محمد  السيد 

و) عيشة  أميرة  تقاطع  عنوانه)ا()

إقامة سندس) (38 سبتة الشقة رقم)

.)القنيطرة)14222)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)22)يونيو)

2222)تحت رقم)91763.

657I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

BEL CASH
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN(FES ، 30000، FES

MAROC

BEL CASH شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ال ديد 

1143 زواغة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

72457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (15

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASH

الوساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املالية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال ديد)1143)زواغة فاس)-)32222 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر بلغيتي))عنوانه)ا()فاس)

32222)فاس مغرب.

عنوانه)ا() ( بلغيتى) خالد  السيد 

فاس)32222)فاس))مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( بلغيتى) خالد  السيد 

فاس)32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2221.
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ficotrad(sarl

WALNUTS SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
WALNUTS SARL شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املقاومة بلوك د رقم 17 مكرر  - 
45222 ورزازات ورزازات

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
12225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (14
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WALNUTS SARL
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشهار و االعالنات).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( مكرر) (17 رقم) د  بلوك  املقاومة 

45222)ورزازات ورزازات.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (: السيد نفاح مروان)

بقيمة)122)درهم للحصة).
522)حصة) ( (: السيد لرجي طارق)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نفاح  مروان  السيد 
 45222   318 حي سيدي داود رقم)

ورزازات املغرب.
حي) السيد لرجي طارق عنوانه)ا()
سيدي داود رقم)33 45222)ورزازات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نفاح  مروان  السيد 
 45222  318 رقم) داود  سيدي  حي 

ورزازات املغرب
حي) السيد لرجي طارق عنوانه)ا()
سيدي داود رقم)33 45222)ورزازات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)23)يونيو)

2222)تحت رقم)251.
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AMIATIS CONSEIL

KABNANI SMART HEALTH
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
 KABNANI SMART HEALTH
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 2 ، 
الطابق األول ، رقم 14 ، املنطقة 
الصناعية موالي رشيد - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KABNANI SMART HEALTH
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) أو  املغرب  في  سواء) الشركة  من 
الخارج لحسابها الخاص أو لحساب)

الغير:

-)شراء)وبيع وتوزيع وتسويق جميع)
والنظافة) التجميل  مستحضرات 

والعطور بأية وسيلة.
-)شراء)وبيع وتوزيع وتسويق جميع)
الغذائية) وغير  الغذائية  املنتجات 

املتعلقة بالراحة النفسية)؛
وتسويق) وتوزيع  وبيع  شراء) (-
الغذائية) املكمالت  منتجات  جميع 
املنتجات) وكذلك  الحمية  ومنتجات 
األنواع) جميع  من  واملستلزمات 

املتعلقة بال مال)؛
على) والتجزئة  ال ملة  تجارة  (-
مستحضرات) متاجر  وفي  اإلنترنت 
وجميع) العطور  ومنتجات  التجميل 
األصناف وامللحقات املتعلقة بتجميل)

البشر)؛
-)شراء)وبيع املنتجات الصيدالنية)
وشبه الطبية)،)واألصناف)،)واللوازم)

واملواد بجميع أنواعها)؛
واالستيراد) والتوزيع  التجارة  (-
والتصدير ألي سلعة أو منتج أو سلعة)

أو مادة أو معدات من أي نوع كان)؛
-)القيام بجميع عمليات التصنيع)
والتخزين) والصناعية  والتجهيز 
املنتجات) أنواع  ل ميع  والتسويق 

واألدوات.
واالستشارات) الخدمات  أداء) (-
اختالف) على  واألعمال  والدراسات 

أنواعها.
في) وكاالت  أو  فروع  إحداث  (-

املغرب وفي الخارج.
أو) ترخيص  أي  على  الحصول  (-
براءة اختراع أو عالمة تجارية تندرج)
في غرض الشركة أو االستحواح عليها)
أو) تأجيرها  أو  إدارتها  أو  تشغيلها  أو 

بيعها أو شرائها..
 2 زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املنطقة) (، (14 رقم) (، الطابق األول) (،
 22222 (- رشيد) موالي  الصناعية 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

300.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 3.222 ( (: ( نادية كبناني) السيدة 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( كبناني) نادية  السيدة 

إقامة الصباح))زنقة)16)،)عمارة)23)،)

رقم)24)،)سيدي مومن)22.222)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( كبناني) نادية  السيدة 

إقامة الصباح))زنقة)16)،)عمارة)23)،)

رقم)24)،)سيدي مومن)22.222)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)21867.
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شركة ابهوش للخدمات

OUDAHR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

OUDAHR شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 25 

مارس بلوك Y  رقم 783   - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUDAHR
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة العامة،) (، وتصدير،)املتاجرة)
السمسرة.) املتعددة،) الخدمات 
مواد) وبيع  شراء) الخردة،) العقاقير،)
التجارة في) و الحفر،) ومعدات البناء)
وتصدير) البناء،استيراد  مستلزمات 
املتعلقة) واملعدات  املواد  وتسويق 
اإلستحواد بجميع) الشركة،) بنشاط 
وإستغالل) إنشاء) اإليجار،) أنواعه،)
األصول) العمل،) أوراش  جميع 
الشركة.) بنشاط  املتعلقة  التجارية 
الحصول على جميع براءات االختراع)
و) والتراخيص  التجارية  والعالمات 
حيازتها واستغاللها ونقلها واملساهمة)
جميع) نقل  الخاص.) لحسابها  فيها 
الوطني) النقل  البضائع،) أنواع 
النقل لحساب) النقل املبرد.) والدولي.)
اإلنعاش) تأجير معدات النقل.) الغير.)
جميع) تأجير  بيع،) شراء،) العقاري،)
املعدات. املباني،) والشقق،) األرا�صي 
أشغال) جميع  املمتلكات.) تأجير 
أشغال) و  العامة  األشغال  املباني،)

الهندسة املدنية.........................
عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة)25 
 72222 -    783 )رقم) (Y مارس بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبد هللا الطالب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الطالب عنوانه)ا()
الوحدة)) مدينة  ج  بلوك  (75 رقم)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الطالب عنوانه)ا()
الوحدة)) مدينة  ج  بلوك  (75 رقم)

72222)العيون املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1947/2022.
661I

شركة ابهوش للخدمات

MOHZAYN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
MOHZAYN شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقبل رقم 38  - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHZAYN
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة العامة،) (، وتصدير،)املتاجرة)
السمسرة.) املتعددة،) الخدمات 
مواد) وبيع  شراء) الخردة،) العقاقير،)
التجارة في) و الحفر،) ومعدات البناء)
وتصدير) البناء،استيراد  مستلزمات 
املتعلقة) واملعدات  املواد  وتسويق 
اإلستحواد بجميع) الشركة،) بنشاط 
وإستغالل) إنشاء) اإليجار،) أنواعه،)
األصول) العمل،) أوراش  جميع 
الشركة.) بنشاط  املتعلقة  التجارية 
الحصول على جميع براءات االختراع)

و) والتراخيص  التجارية  والعالمات 
حيازتها واستغاللها ونقلها واملساهمة)
جميع) نقل  الخاص.) لحسابها  فيها 
الوطني) النقل  البضائع،) أنواع 
النقل لحساب) النقل املبرد.) والدولي.)
اإلنعاش) تأجير معدات النقل.) الغير.)
جميع) تأجير  بيع،) شراء،) العقاري،)
املعدات. املباني،) والشقق،) األرا�صي 
أشغال) جميع  املمتلكات.) تأجير 
أشغال) و  العامة  األشغال  املباني،)

الهندسة املدنية.............................
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون) (72222 -   38 املستقبل رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السيد عبد هللا الطالب)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا الطالب عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (75 رقم)

72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الطالب عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (75 رقم)

72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1946/2022.
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fiduciaire(rageca((فيديسيير راجيكا

WATTAM
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fiduciaire(rageca  فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحمدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجيروند ، 22522، الدار البيضاء 
املغرب

WATTAM شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم رقم 299 مديونة - 29492 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.393215

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تم) (2222 يونيو) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«822.222)درهم«)أي من)»122.222 
عن) درهم«) (922.222« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829114.
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ONS  ADVISORS  DIYAR  SARL

 LABORATOIRE GLOBAL
HEALTH

إعالن متعدد القرارات

ONS  ADVISORS  DIYAR  SARL
 N° 24, Av. Amir(Sidi

 Mohammed, Hay(Rachad,
Karia, ، 11130، SALÉ(MAROC

 LABORATOIRE GLOBAL
HEALTH »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: بالد 

القجيري، رقم ،26 قطاع  ،3حي 
الصفاء، القرية احصين - 11122 

سال  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.31433

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (27 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1()تفويت حصص:)الذي)
ال مع) بمقت�صى  مايلي:) على  ينص 
ماي) (27 العام اإلستثنائي املؤرخ في)
تفويت) (: تمت املصادقة على) (2222
حصة) (25 بوبكري) جمال  السيد 
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اجتماعية من أصل)52)حصة لفائدة)
ماي) (21 بتاريخ) بلدي  السيد محمد 

.2222
جديد) مسير  تعيين  ()2 رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
اإلستثنائي) العام  ال مع  مقت�صى 
تعيين) تم  (2222 ماي) (27 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد بوبكري)

جمال كمسير آخر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 122.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
السيد محمد) مقسم كالتالي:) درهم،)
 1.222 ( بقيمة) حصة  (25 (: معيوط)
توفيق) السيد  للحصة.) درهم 
 1.222 ( 25)حصة بقيمة) املسفيوي):)
السيد جمال بوبكري) درهم للحصة.)
درهم) (1.222 ( بقيمة) حصة  (25 (:
 25 (: بلدي) محمد  السيد  للحصة.)

حصة بقيمة))1.222)درهم للحصة
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
والعائلية) الشخصية  األسماء) مايلي:)
السيد) الشركة:) مسيري  ومواطن 
 22 ( قطاع) عنوانه  معيوط  محمد 
زنقة ازينيا بلوك ج رقم)4)حي الرياض)
املسفيوي) توفيق  السيد  بالرباط؛)
عنوانه فيال))5)زتقة تيداس بالرباط؛)
1)زنفة) السيد جمال بوبكري عنوانه)
قاسم) بئر  بشرى  فيال  تاغ يجت 

السوي�صي بالرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (21 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2222)تحت رقم)39111.
664I

LA VIE COMPTABLE

SULIS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA VIE COMPTABLE
البركة ج ه 7 عمارة 92 الشقة 2 حي 
الحسني الدار البيضاء ، 22222، 

CASABLANCA MAROC
SULIS شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 8 رقم 24 اقامة 

الورود - 22222 الدار البيضاء  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.396535
الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 ماي) (26 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  ( (SULIS
 59 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 
 24 رقم) (8 شارع الزرقطوني الطابق)
اقامة الورود)-)22222)الدار البيضاء))
املغرب نتيجة ل):)عدم وجود أي رقم)

معامالت).
و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)
اقامة) (24 رقم) (8 الزرقطوني الطابق)
البيضاء)) الدار  (22222 (- الورود)

املغرب).)
و عين:

السيد)ة()زكية))بوركع و عنوانه)ا()
الذياب)) عين  (41 رقم) بعلبك  حي 
املغرب) البيضاء) الدار  (22222

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828225.
665I

املركز املراك�صي لإلرشاد

BROAD LINK
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

BROAD LINK شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 9 

طريق أوريكة سيدي مو�صى رقم 457  
- 42222 مراكش املغرب .
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52617

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم«) (1.643.057,08« قدره)
إلى) درهم«) (1.842.057,08« من)
(: طريق) عن  درهم«) (200.000,00»

تخفيض عدد))األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)134242.
666I

املركز املراك�صي لإلرشاد

BROAD LINK
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

BROAD LINK شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 9 

طريق أوريكة سيدي مو�صى رقم 457  
- 42222 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.52617
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
رفع) تم  (2222 ماي) (24 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
أي) درهم«) (1.743.057,08»
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
طريق) عن  درهم«) (1.843.057,08»
:))إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات)

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137242.

667I

GLOFID

CAPGEST
شركة حات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

CAPGEST شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ر 7 زنقة 

محمد لعرو�صي محل إقامة سلمى - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.382765

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم) (2222 دجنبر) (24 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 12.222« أي من) درهم«) (492.222»

عن) درهم«) (522.222« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2221)تحت رقم)762727.

668I

YF CONSULTING SERVICES

BRIKA TRANS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

BRIKA TRANS شركة حات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 47  زنقة 
عمر ابن العاص اقامة اسماعيل 

مكتب 4 القنيطرة. - 14222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRIKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)
أشغال) ـ) بال ملة) البناء) مواد  ( بيع) ـ)

مختلفة و أشغال البناء..
47))زنقة) عنوان املقر االجتماعي):)
اسماعيل) اقامة  العاص  ابن  عمر 
 14222 (- القنيطرة.) (4 مكتب)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 752 ( (: يوسف) ( بريكة) السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
252)حصة) ( (: السيد بريكة عمر)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  ( بريكة) السيد 
 112 حي النخاخصة قطاع ألف رقم)
القنيطرة.)14222)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() عمر  بريكة  السيد 
 112 رقم) أ  قطاع  النخاخصة  حي 
القنيطرة.)14222)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  ( بريكة) السيد 
 112 حي النخاخصة قطاع ألف رقم)
القنيطرة.)14222)القنيطرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)91877.

669I

STE CECONA SARL

EL AZZAOUI EXPRESS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
EL AZZAOUI EXPRESS شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السوق 
الخميس تمسمان حي السوق 

الخميس تمسمان 42422 تمسمان 
الدريوش

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
499

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZZAOUI EXPRESS
1.مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
عبر) الغير  لحساب  البضائع  النقل 
التراب الوطني والدولي و االمتعة الغير)

مصحوبة
2.التصدير واالستيراد والتجارة

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السوق الخميس تمسمان حي السوق)
تمسمان) (42422 الخميس تمسمان)

الدريوش.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: العزاوي محمد) السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 1222 (: محمد) العزاوي  السيد 
بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

العزاوي محمد عنوانه)ا() السيد 
تمسمان) (42422 ابوعيادن) دوار 

الدريوش.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزاوي محمد عنوانه)ا() السيد 
تمسمان) (42422 ابوعيادن) دوار 

الدريوش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)74.

672I

ائتمانية النماء

GREEN MEK
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية النماء
172 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 52222، مكناس املغرب
GREEN MEK شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 266 
تجزئة صفية الزرهونية توسيع  - 

52242 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (11
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN MEK
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)266 
(- ( توسيع) الزرهونية  صفية  تجزئة 

52242)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: منغودي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: ( الوطاوي) عماد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف منغودي عنوانه)ا()
سعيد) سيدي  الوفاق  تجزئة  (185

52242)مكناس املغرب.
عنوانه)ا() الوطاوي  عماد  السيد 
266)تجزئة صفية الزرهونية توسيع)

52242)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف منغودي عنوانه)ا()
سعيد) سيدي  الوفاق  تجزئة  (185

52242)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2319.
671I

ائتمانية النماء

OM LAND
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية النماء
172 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 52222، مكناس املغرب
OM LAND شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 266 
تجزئة صفية الزرهونية توسيع  - 

52242 مكناس املغرب
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تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (11

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 OM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAND

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)266 

(- ( توسيع) الزرهونية  صفية  تجزئة 

52242)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( الوطاوي) عماد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: منغودي) يويف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد عماد الوطاوي)
الزرهونية) صفية  تجزئة  (266 رقم)

توسيع)52242)مكناس املغرب.

السيد يويف منغودي عنوانه)ا()

سعيد)) سيدي  الوفاق  تجزئة  (185

52242)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد عماد الوطاوي)
الزرهونية) صفية  تجزئة  (266 رقم)

توسيع)52242)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2258.

672I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

CHIKI TRANSPORT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
CHIKI TRANSPORT شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12شارع 
ابن تومارت الطابق االول طنجة  - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.54727

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (14 اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
CHIKI TRANSPORT))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (12.222
تومارت) ابن  12شارع  اإلجتماعي)
الطابق االول طنجة))-)92222)طنجة)
املغرب نتيجة ل):)التصفية اإلرادية و)

الحل املسبق للشركة.
12شارع) و حدد مقر التصفية ب)
(- ( ابن تومارت الطابق االول طنجة)

92222)طنجة املغرب.)
و عين:

و) الشيكي  ( مصطفى) السيد)ة()
 29 مجموعة) العرفان  عنوانه)ا()
 92222 طنجة) (9 رقم) (322 عمارة)

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)6562.
673I

كومافيد

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT

SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

كومافيد

12 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

62222، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT

SARL  شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة  

152 فالج كولوش - 62222 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.31177

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  (2222 ماي) (17 في) املؤرخ 

بقال)) مسير جديد للشركة السيد)ة()

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)922.

674I

KELAA CONSULTING

EPROGEST SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des

Sraghna maroc

EPROGEST SARL شركة حات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعويتة 
رقم 738 قلعة السراغنة  43222 

قلعة السراغنة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.2891

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (21 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (EPROGEST SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (12.222
اإلجتماعي حي لعويتة رقم)738)قلعة)
السراغنة) قلعة  (43222 ( السراغنة)
املغرب))نتيجة ل):)توقف عن مزاولة)

نشاط).
و حدد مقر التصفية ب حي لعوينة)
 43222 ( السراغنة) قلعة  (738 رقم)

قلعة السراغنة))املغرب.)
و عين:

لشهب) ( فاطمة الزهراء) السيد)ة()
االقتصادي) املركب  حي  عنوانه)ا() و 
قلعة) (43222   167 واالجتماعي رقم)
)ة() كمصفي) ( املغرب) ( السراغنة)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)29 

يونيو)2222)تحت رقم)279/2022.

675I

CHAMS CONSULTING

MARRAK›CHILD
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

  ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MARRAK›CHILD شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 951 شقة 

رقم 3 الطابق 2 تجزئة املسار  - 
42222 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126895
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAK’CHILD
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

ادارة الخدمات))التربية)(.
 951 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة املسار)) (2 الطابق) (3 شقة رقم)

- 42222)مراكش))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 CLARA SUZANNE السيدة)
DANIELLE(NICOLLET(:((66)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
  EL(ABBASSI((NADIRA(:(السيدة
34)حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 EL ABBASSI  NADIRA السيدة)
دوار سيدي العربي زمران) عنوانه)ا()
قلعة) (52222 السراغنة) قلعة 

السراغنة))املغرب).
 CLARA SUZANNE السيدة)
عنوانه)ا() (DANIELLE NICOLLET
 IMPASSE DES FAUVETTES  15
 85552 LA BARRE - DE - MONTS
 111111 LA BARRE - DE -

MONTS)فرنسا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 EL ABBASSI  NADIRA السيدة)
دوار سيدي العربي زمغان) عنوانه)ا()
قلعة) (52222 السراغنة) قلعة 

السراغنة))املغرب)
 CLARA SUZANNE السيدة)
عنوانه)ا() (DANIELLE NICOLLET
 IMPASSE DES FAUVETTES  15
 85552 LA BARRE - DE - MONTS
 111111 LA BARRE - DE -

MONTS)فرنسا).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137262.
676I

كومافيد

 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT
SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

كومافيد
12 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

62222، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ EDIC TRANSPORT

SARL شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 
152 فالج كولوش - 62222 وجدة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.31177

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (17 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«1)زنقة)152)فالج كولوش)-)62222 
وجدة املغرب«)إلى)»حي ال رف لخضر)
وجدة)) (62222  -   29 رقم) (11 زنقة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)922.
677I

صباح انفو

STE PARA-RELAX
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

صباح انفو
عمارة بنشليخة الرقم 28 ابن جرير 
عمارة بنشليخة الرقم 28 ابن جرير، 

43152، ابن جرير املغرب
STE PARA-RELAX شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
القدس الرقم 51 ابن جرير  ابن 
جرير 43152  ابن جرير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3265
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 يونيو) (24 املؤرخ في)
حات) شركة  (STE PARA-RELAX
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
ابن) ( جرير) ابن  (51 الرقم) القدس 
جرير)43152))ابن جرير املغرب نتيجة)
اللشركة لم تحقق هدفها اإلجتماعي.

و عين:
املهدب) ( ( ( املصطفى) ( السيد)ة()
 346 الرقم) الوردة  حي  عنوانه)ا() و 
ابن جرير املغرب) ( (43152 ابن جرير)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
حي) وفي  (2222 يونيو) (24 بتاريخ)
القدس الرقم)51)ابن جرير)-)43152  

ابن جرير املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)24)يونيو)

2222)تحت رقم)221.

678I

H.A ACCOUNTING GROUP

طرزازا لالشغال
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
طرزازا لالشغال شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
اسكتاي ستي فاظمة  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)طرزازا) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

لالشغال.

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوع او مقاول بناء

او) االسواق  في  املبيعات  حقوق 

غيرها من االيرادات العامة

او) االمتياز  صاحب  او  الو�صي 

مزارع.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 42222 (- ( فاظمة) ستي  اسكتاي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد عبد اللطيف بن طالب)

522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

السيد لحسن زهري):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

طالب) بن  اللطيف  عبد  السيد 

دوار اسكتاي ستي فاظمة)) عنوانه)ا()

42222)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() زهري  لحسن  السيد 

اوريكة)) فاظمة  ستي  اغبالو  دوار 

مراكش) (42222 الحوز) تحناوت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

طالب) بن  اللطيف  عبد  السيد 

دوار اسكتاي ستي فاظمة)) عنوانه)ا()

42222)مراكش املغرب.
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عنوانه)ا() زهري  لحسن  السيد 

اوريكة)) فاظمة  ستي  اغبالو  دوار 

مراكش) (42222 الحوز) تحناوت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137192.

679I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE SOFT MEDICAL

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL

AU

رقم 184 الحي الحسني ورزازات 

رقم 184 الحي الحسني ورزازات، 

45223، ورزازات املغرب

STE SOFT MEDICAL  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ثجرئة 

الخير رقم 13   - 45222 ورزازات  

املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.123731

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)27)فبراير)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 45222  -    13 رقم) الخير  »ثجرئة 

 53  16  15« إلى) (« املغرب) ( ورزازات)

(- املركب التجاري دار البر و االحسان)

45222)مراكش)))املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)133982.

682I

شركة ابهوش للخدمات

FASYT INNOVATIONS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
FASYT INNOVATIONS شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
زنقة رقم 24 عمارة رقم 22 الطابق 

الثاني الشقة رقم 24 - 72222 
العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.39993

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 يونيو) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كمزي) صابر  )ة() السيد) تفويت 
252)حصة اجتماعية من أصل)252 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد الرحيم)

اوالد علي بتاريخ)29)يونيو)2222.
كمزي) فدوى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (252
252)حصة لفائدة))السيد))ة()ياسين))

كمزي بتاريخ)29)يونيو)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)يوليوز)

2222)تحت رقم)2143/2022.

681I

دادي واصل

MYORIGINES PARA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 12 - ص ب 328 ، 32222، 
الحسيمة املغرب

MYORIGINES PARA شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27، زنقة 

املنصور الذهبي - 32222 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (19

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MYORIGINES PARA

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات شبه الطبية.
عنوان املقر االجتماعي):)27،)زنقة)

الحسيمة) (32222 (- املنصور الذهبي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة امسيرو فردوس):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فردوس) امسيرو  السيدة 
 32222 27)زنقة آيت باها) عنوانه)ا()

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فردوس) امسيرو  السيدة 
 32222 27)زنقة آيت باها) عنوانه)ا()

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)512.

682I

م س س ج

كروداف
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

م س س ج
92 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
كروداف شركة حات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي الحسن 1 عمارة سيبام  بلوك 
س الطابق الرابع رقم12 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

125415
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (25
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كروداف.
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة)

مدير البناء).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي الحسن)1)عمارة سيبام))بلوك)
 42222  - الرابع رقم12  الطابق  س 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (922 ( (: كروداف) الشركة 

بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: ايفون) بيرنار كابي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 82 عنوانه)ا() كروداف  الشركة 
 93532 ( شارع اندري كارمن اويرييي)

ويرييي فرنسا.
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السيد بيرنار كابي ايفون عنوانه)ا()
 77272 77272 ( شارع شارلي فييون)

فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيرنار كابي ايفون عنوانه)ا()
 77272 77272 ( شارع شارلي فييون)

فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (13 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)135695.
683I

ficotrad(sarl

TIGHGAN TRANS SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ficotrad(sarl

 hay(el(hassani 146 ، 45000،
ouarzazate maroc

TIGHGAN TRANS SARL شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ازالغ 
تديلي  - 45122 ورزازات املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

12213
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGHGAN TRANS SARL
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي):)دوار ازالغ)

تديلي))-)45122)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم اسطس):))522 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: السيد مصطفى اسطس)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسطس) الرحيم  عبد  السيد 

 45122 تديلي) ازالغ  دوار  عنوانه)ا()

ورزازات املغرب.

اسطس) مصطفى  السيد 

 45122 تديلي) ازالغ  دوار  عنوانه)ا()

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسطس) الرحيم  عبد  السيد 

 45122 تديلي) ازالغ  دوار  عنوانه)ا()

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)255.

684I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE GRA EYES
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

STE GRA EYES  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 7ب 

املركز التجاري أسيما السالم فاس 

32222 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.62365

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 فبراير) (22 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()رايس)

مهى كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (24 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)1172.

685I

ste trans m.m.y interational

م.م.ي الدولي
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste trans m.m.y interational
oujda ، 60000، oujda(maroc

م.م.ي الدولي شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
موريطانيا تجزئة السالمة رقم 2 
وجدة - 62222  وجدة املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
م.م.ي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الدولي.
غرض الشركة بإيجاز):)النقل.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 2 رقم) السالمة  تجزئة  موريطانيا 

وجدة)-)62222))وجدة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ياسين) محمدي  السيد 
حصة بقيمة)522.222)درهم للحصة)
 522 ( (: محمد) محمدي  السيد 
حصة بقيمة)522.222)درهم للحصة)
 522 (: ياسين) محمدي  السيد 

بقيمة)522.222)درهم.
 522 (: محمد) محمدي  السيد 

بقيمة)522.222)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمدي ياسين عنوانه)ا()
 172 بلخيررقم) طريق مغنية تجزئة 

وجدة)62222)وجدة املغرب).

السيد محمدي محمد عنوانه)ا()

 172 بلخيررقم) طريق مغنية تجزئة 

وجدة)6222)وجدة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمدي ياسين عنوانه)ا()

 172 بلخيررقم) طريق مغنية تجزئة 

وجدة)62222)وجدة املغرب

السيد محمدي محمد عنوانه)ا()

 172 بلخيررقم) طريق مغنية تجزئة 

وجدة)6222)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (21 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)2235.

686I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE COUPATOIR
AGUICOLE SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
 STE COUPATOIR AGUICOLE
SARL AU  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوكالة  

21 بلوك و رقم 276 العيون  - 
72222 العيون  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
41925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 COUPATOIR AGUICOLE SARL

. AU
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غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الزراعي في مجال االستيراد والتصدير)

)الحبوب) الزراعية) للمنتجات 

والبقوليات(

تربية املاشية.--)غرس األش ار--)

استغالل الغابات) تجارة األخشاب--)

األرا�صي) املصانع.--زراعة  وتركيب 

وتطوير) املوا�صي  وتوظيف  الش رية 

تصنيع) الحليب--) إنتاج  األرا�صي--)

الدواجن) وأعالف  أعالف  جميع 

وامل ترات وتسويقها.--)جميع األعالف)

وتسويقها--) املزرعة  لحيوانات 

تسويق جميع دقيق السميد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوكالة))21)بلوك و رقم)276)العيون))

- 72222)العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشتوكي:)) سالم  محمد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

(: ( الشتوكي) سالم  محمد  السيد 

1222)بقيمة)122)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

اشتوكي) سالم  محمد  السيد 

مالقا) (29214 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشتوكي)) سالم  محمد  السيد 

مالقا) (29214 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)22)يونيو)2222.

687I

MAROC BORDURE

ماروك بوردير
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC BORDURE
 Quartier CHERAKAT AGNAOU

 LT.7746 ، 90000، TANGER
MAROC

ماروك بوردير شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
 LT.7746.2007 - شراكات اجناو

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128581
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ماروك)

بوردير.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املتخصصة األخرى.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LT.7746.2227 - اجناو) شراكات 

92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 52.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: أحميدو) أولغازي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: هشام) اليوسفي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: السيد اد عتمان ابراهيم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: السيد ملسياح عبد املالك)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 12 ( (: السيد الحداد عبد العزيز)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أولغازي أحميدو عنوانه)ا()
حي البدريوين الغربية كزناية)92222 

طنجة املغرب.
السيد اليوسفي هشام عنوانه)ا()
طنجة) (92222 املرس حي ابن تاويت)

املغرب.
ابراهيم) عتمان  اد  السيد 
رقم) (152 زنقة) حي سانيا  عنوانه)ا()
114)بير شيفا)92222)طنجة املغرب.

املالك) عبد  ملسياح  السيد 
رقم) (24 حي العودة شارع) عنوانه)ا()

29 92222)طنجة املغرب.
العزيز) عبد  الحداد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)914)حي النصر)8)عين)

عودة)12282)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أولغازي أحميدو عنوانه)ا()
حي البدريوين الغربية كزناية)92222 

طنجة املغرب
السيد اليوسفي هشام عنوانه)ا()
طنجة) (92222 املرس حي ابن تاويت)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255212.
688I

SMCFF

INTERGRATED 42
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SMCFF
46 شارع الزرقطوني الطابق التاني 
الشقة رقم 6 ، 25222، الداربيضاء 

املغرب
INTERGRATED 42 شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق التاني رقم 

12  - 25222 الداربيضاء  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
491925

العام) ال مع  بمقت�صى 

ماي) (31 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

تم تغيير تسمية الشركة من) (2222

 42« إلى) (»INTERGRATED  42»

.(»INTEGRATED PRIVEE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)21775.

689I

ALLIANCE COMPTABLE

FUTUR AMENAGEMENT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLIANCE COMPTABLE

 RUE GEORGE SANS ETG 23

 1 N 2 VALFLEURRI ، 20300،

CASABLANCA MAROC

FUTUR AMENAGEMENT شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23زنقة 

جورج سند الطابق االول الرقم 

2فال فلوري - 22232 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

545377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FUTUR AMENAGEMENT

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري و اشغال البناء.
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23زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
الرقم) االول  الطابق  سند  جورج 
2فال فلوري)-)22232)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: السبكي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السبكي  مراد  السيد 
 48318 العربية) االمارات  ابوظبي 

ابوظبي االمارات العربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس الشطيني عنوانه)ا()
 1 الرقم) املستقبل  تجزئة  (3 زنقة)

22322)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)826339.
692I

ECOGEF

YOU-SEF LILBINAE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15
 ELJADIDA ، 24000، ELJADIDA

MAROC
YOU-SEF LILBINAE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

اطلس اقامة 45 الطابق 4 رقم 16 
املعاريف الدار البيضاء - 22332 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
546339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

YOU- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SEF LILBINAE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)/)اشغال مختلفة)/)تجارة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 16 رقم) (4 الطابق) (45 اطلس اقامة)

 22332 (- البيضاء) الدار  املعاريف 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: العوام) الكريم  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العوام) الكريم  عبد  السيد 

تجزئة السالم الطابق) (79 عنوانه)ا()

ال ديدة) (24222 ال ديدة) السفلي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العوام) الكريم  عبد  السيد 

تجزئة السالم الطابق) (79 عنوانه)ا()

ال ديدة) (24222 ال ديدة) السفلي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)22234.

691I

ANNONCE LEGALE

ADVANCED FIRST SERVICE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
  ADVANCED FIRST SERVICE
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
الياقوت و زنقة االرار 9 اقامة كاليز 

الطابق 4 الشقة 17 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ADVANCED FIRST SERVICE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
وبيع وإمدادات ومعدات) شراء) (•

الكمبيوتر.
•)شراء)وبيع جميع أنواع املواد.

•)تاجر معدات طبية)،)عالم.
املنتجات) وتوزيع  وبيع  شراء) (•
واملعدات) والعلمية  الكيميائية 

الطبية واملساعدات.
•)التوزيع التجاري ل ميع منتجات)

املواد الطبية.
•)تاجر املواد واملعدات.

تعليمية) مكتبية  معدات  تاجر  (•
علمية.

أعمال مختلفة)؛ (•
استيراد و تصدير)؛ (•

•)التجارة العامة؛
•)تحقيق جميع الخدمات املتعلقة)

باألنشطة املذكورة أعاله.
إدارة) (، تأجير) (، حيازة) (، إنشاء) (•

إيجار ل ميع األعمال)،)تأجير)،)تركيب)

،)تشغيل جميع املؤسسات والشركات)

واملخازن واملصانع والورش املتعلقة)

بأي من األنشطة املحددة.

املشاريع) جميع  دراسة  (•

واملشاركة في جميع الشؤون التجارية)

املالية) واألوراق  واملالية  والصناعية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 

غير مباشر بهدف الشركة أو التي قد)

تسهل توسع الشركة وتطويرها.

جميع املعامالت) (، وبشكل أعم) (•

وغير) واملنقولة  واملالية  التجارية 

املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)بأحد األشياء)

املحددة أو بأي أشياء)مماثلة..

عنوان املقر االجتماعي):)شارع اللة)

اقامة كاليز) (9 الياقوت و زنقة االرار)

17 - 22222)الدار) 4)الشقة) الطابق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: مولفريس) زياد  السيد 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

 522 ( (: مولفريس) محمد  السيد 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) مولفريس  زياد  السيد 

الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء))

املغرب.

السيد محمد مولفريس عنوانه)ا())

الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) مولفريس  زياد  السيد 

الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء))

املغرب

السيد محمد مولفريس عنوانه)ا())

الدار البيضاء))22222)الدار البيضاء))

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829533 .
692I

STE METALS 4U MAROC SARL AU 

 METALS 4U MAROC SARL
AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE(METALS 4U(MAROC(SARL
AU

رقم 542 شقة 1 الطابق االول  
تجزئة شرف املنار مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
  METALS 4U(MAROC(SARL(AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 542 
شقة 1 الطابق االول  تجزئة شرف 

املنار مراكش  - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. METALS 4U MAROC SARL AU
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

النجارة االلومنيوم واملعادن)
-)صانع الزجاج

-)تاجر.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)542 
تجزئة شرف) ( الطابق االول) (1 شقة)
مراكش) (42222 (- ( مراكش) املنار 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد رشيد بوشفرة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد رشيد بوشفرة)

مراكش) (42222 ( الشرف) حي  (542

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد رشيد بوشفرة)

مراكش) (42222 ( الشرف) حي  (542

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137218.

693I

SOLUCIA EXPERTISE

GEC GROUPE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير السنة املالية

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

GEC GROUPE »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تقاطع 

شارع ابو الهناء وشارع هدهد رقم 

18 بريتون - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»تغيير السنة املالية«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.443327

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)يونيو)2222

إلى من) تقرر تغيير السنة املالية:)

1يوليوز إلى)32)يونيو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832222.
694I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

DELTA PROFILE SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 28822، املحمدية 

املغرب
 DELTA PROFILE SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة رقم19  - 28822 املحمدية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.27939
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يوليوز) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشدي) ( سامي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222
1.222)حصة لفائدة))السيد))ة()كريم))

رشدي بتاريخ)21)يوليوز)2222.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1297.
695I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 SKIAIT MINING
COMPAGNY
تعيين متصرفين

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب

 SKIAIT MINING COMPAGNY

»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 75 شارع 

انفا زاوية زنقة كلو بروفانس طابق 

9 شقة ب 128 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»تعيين متصرفين«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.273111

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)2219

خالل) متصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية التالية:)

- 6)سنوات

األشخاص الطبيعيون:)

املهدي) حمام  ايت  السيد)ة()

بصفته)ا()متصرف والكائن عنوانه)ا()

14)لساسفة)-) ب:)تجزئة املهدي رقم)

الدار البيضاء)املغرب

املمثل) (( االعتباريون) األشخاص 

الدائم(:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2219)تحت رقم)712631.

696I

Ste ORIENTAL AUDIT

 LES GRANDS MOULINS

ENNASR
شركة حات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC

 LES GRANDS MOULINS

ENNASR  شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي ص ب 127  - 62722 

سلوان الناضور املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5599
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بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم اإلعالم) (2222 ماي) (17 املؤرخ في)

بوفاة الشريك))مفضل))العلج و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2221 غشت) (12 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

((، ( العلج) محسن  السيد)ة()

28.222)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1945.

697I

خبرة))الشرق

 LA RENAISSANCE DE
BERKANE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 LA RENAISSANCE DE BERKANE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

ارضية تقع في كم 2 طريق اكليم 

سدي سليمان شراعة بركان - 

63322 بركان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (16

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENAISSANCE DE BERKANE
مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

محطة وقود وزيوت.
قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اكليم) طريق  (2 كم) في  تقع  ارضية 
(- بركان) شراعة  سليمان  سدي 

63322)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 LA RENAISSANCE DE الشركة)
بقيمة) حصة  (BERKANE( :( ( 1.000

122)درهم للحصة).
1222)بقيمة) (: السيد محمد رحو)

122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 23 السيد محمد رحو عنوانه)ا()
بركان) النصر  حي  درعة  واد  شارع 

63322)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 23 السيد محمد رحو عنوانه)ا()
بركان) النصر  حي  درعة  واد  شارع 

63322)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2222)تحت رقم)386/2022.

698I

fiduciaire(dar(dmana

F.M.T.D
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 12 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 12 وزان، 16222، 

وزان املغرب
F.M.T.D   شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي جنان 

علي درب بن خيي رقم 128 وزان 

16222 وزان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (18

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  F.M.T.D

نجارة- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال مختلفة).

عنوان املقر االجتماعي):)حي جنان)

وزان) (128 رقم) خيي  بن  درب  علي 

16222)وزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 25.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد فاضل)):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( فاضل) محمد  السيد 

رقم) خيي  بن  درب  علي  جنان  حي 

128وزان))16222)وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( فاضل) محمد  السيد 

رقم) خيي  بن  درب  علي  جنان  حي 

128وزان))16222)وزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)3629.

699I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

AGRI KACEM
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AGRI KACEM   شركة حات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
12الطابق 3 إقامة أجياد ،4 زنقة 
األخطال فاس-املغرب - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.65729

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 أبريل) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( ( ( (AGRI KACEM
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
 3 12الطابق) رقم) شقة  اإلجتماعي 
إقامة أجياد)،4)زنقة األخطال فاس-
املغرب)-)32222)فاس املغرب نتيجة)
وغرض) هدف  تحقيق  عدم  (- ( (: ل)

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شقة رقم)
زنقة) (،4 أجياد) إقامة  (3 12الطابق)

األخطال)-)32222)فاس املغرب.)
و عين:

فرحي) ( السالم) عبد  السيد)ة()
طابق) (5 امرود) إقامة  عنوانه)ا() و 
عين) كاليفورني  جنان  (6 شقة) (2
املغرب) الدار البيضاء) (32222 الشق)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)شقة رقم)12الطابق)3)إقامة أجياد)

4،)زنقة األخطال.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3239.

722I

HTA CONSEIL

KNS TRAINING PRIVEE

شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 

ألبير األول مبنى محمد الخامس 

املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

324 -، 22262، الدار البيضاء 

املغرب

KNS TRAINING PRIVEE شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع محمد الخامس و شارع ألبير 

األول مبنى محمد الخامس الطابق 

السابع - 22262 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.374999

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)يونيو)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»ملتقى شارع محمد الخامس و شارع)

الخامس) محمد  مبنى  األول  ألبير 

الدار) (22262 (- السابع) الطابق 

شارع) »ملتقى  إلى) املغرب«) البيضاء)

محمد الخامس و زنقة ايت با عمران)

املدخل)’أ’)الطابق الثاني املكتب)223 

- 22262)الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832292.

721I

BBH CONSULTING SARL

NAMASTE ASRARI ATLAS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL
عمارة احالم 1 مكتب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
42222، مراكش املغرب

NAMASTE ASRARI ATLAS  شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي نور 5 
مكتب رقم   B34B  مكرر الطابق 
التاني شارع الحسن التاني جيليز - 

42222 مراكش  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NAMASTE ASRARI ATLAS
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
بيوت الضيافة والرياضات))و الفنادق)

واملوتيالت وامل معات السياحية
 5 نور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) مكرر  ( (B34B ( ( رقم) مكتب 
(- التاني جيليز) الحسن  التاني شارع 

42222)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BRUGEAT FLORENCE السيدة)
MARIA(CHRISTIANE(:((500)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 JOUREZ NICOLAS السيد)
 122 بقيمة) حصة  (PIERRE( :( ( 500

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BRUGEAT FLORENCE السيدة)
عنوانه)ا() (MARIA CHRISTIANE
 83172 ( مرتان) سان  ميدان  (754

معسكر السورس))فرنسا.
 JOUREZ NICOLAS السيد)
754)ميدان سان) PIERRE)عنوانه)ا()
السورس)) معسكر  (83172 ( مرتان)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BRUGEAT FLORENCE السيدة)
عنوانه)ا() (MARIA CHRISTIANE
 83172 ( مرتان) سان  ميدان  (754

معسكر السورس فرنسا
 JOUREZ NICOLAS السيد)
754)ميدان سان) PIERRE)عنوانه)ا()
السورس)) معسكر  (83172 ( مرتان)

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137414.
722I

FIDACTIVE

CLIMABEL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

CLIMABEL شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
 LOT  15 تاسيال 42 الحي الصناعي
  N° 15 TASSILA(RP 40 ZONE
 INDUSTRIELLE INZEGANE

82652 انزكان  املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52257

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)21)يوليوز)2222)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
CLIMABEL)و الكائن بالعنوان تجزئة)

بارك اليوبوليس دراركة)) 1 7-د1) رقم)

اكادير املغرب و املسير من) (82222  -

طرف السيد)ة()خودي محمد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2222)تحت رقم)111629.

723I

SERVIAP

 RESTAURANT LA
GONDOLA

شركة حات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SERVIAP
رقم  1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليمان ، 13222، بنسليمان 

املغرب

 RESTAURANT LA GONDOLA

شركة حات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

 RC  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IMM(GH1 RES(ARMADA

 GHI-9 COMMUNE(CHERRAT

BOUZNIKA - 13100 بوزنيقة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4299

العام) ال مع  بمقت�صى 

اإلستثنائياملؤرخ في)12)أكتوبر)2216 

املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

 RESTAURANT LA املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( (GONDOLA

مقرها) وعنوان  درهم  (122.222

 RC IMM GH1 RES ( اإلجتماعي)

 ARMADA GHI-9 COMMUNE

 CHERRAT BOUZNIKA - 13122

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  بوزنيقة 

االشتغال).

 RC ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 IMM GH1 RES ARMADA

 GHI-9 COMMUNE CHERRAT

بوزنيقة)) (BOUZNIKA - 13122

املغرب.)
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و عين:

و) ناعم  ( ادريس) السيد)ة()

فالنسيا) (46221 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

أكتوبر)2216)تحت رقم)891.

724I

أفاك أوديت

 CLEAN HORSE COMPANY

SARL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 92222، 

طنجة املغرب

 CLEAN HORSE COMPANY

SARL شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 ساحت 

كويت الطابق الثاني رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.91153

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) (2222 يونيو) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«422.222)درهم«)أي من)»122.222 

عن) درهم«) (522.222« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255223.

725I

MOUSSARI N ET

MOUSSARI NET
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSARI N ET

 BD OUAD AL MAKHAZINE

 BLOC 5 APPT 18 OUJDA ،

60000، oujda(maroc

MOUSSARI NET شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 

املخازن بلوك 5 شقة 18 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUSSARI NET

تنظيف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واجهات املحالت والتاجر

تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع واد)

(- وجدة) (18 شقة) (5 بلوك) املخازن 

62222)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: يحيى) زركيط  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يحيى  زركيط  السيد 

 18 شقة) (5 شارع واد املخازن بلوك)

وجدة)62222)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يحيى  زركيط  السيد 
 18 شقة) (5 شارع واد املخازن بلوك)

وجدة)62222)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2222)تحت رقم)888.

726I

FIDUCIAIRE NAJD

AB CLASS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAJD
 25RUE(DES(SUIPPES 2EME

 ETAGE ، 20006، CASABLANCA
maroc

AB CLASS شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
سويب الطابق II الدار البيضاء - 

22226  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLASS
غرض الشركة بإيجاز):)يختص في)

بالتدبير والتسويق العقاري).
زنقة) (25 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- البيضاء) الدار  (II الطابق) سويب 

22226))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( امعضور) احمد  السيد 
حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).

السيد عبد الغني بوسمارة)):))522 
حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد امعضور))عنوانه)ا()
15)كاليفورنيا.) تجزئة الصنهاجي رقم)

22152))الدار البيضاء)املغرب.
بوسمارة)) الغني  عبد  السيد 
رقم) (71 عنوانه)ا()درب املنجرة زنقة)

19  22532)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امعضور))عنوانه)ا()
15)كاليفورنيا.) تجزئة الصنهاجي رقم)

22152)الدار البيضاء)املغرب
بوسمارة)) الغني  عبد  السيد 
رقم) (71 عنوانه)ا()درب املنجرة زنقة)

19 22532)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832543.

727I

prism conseils

 ALASADI CAR األسدي كار
SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence(amira 2 appt 25 ،

50000، meknès(maroc
 ALASADI CAR SARL األسدي كار
AU شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

35 شطر 1 ايت أوعالل مكناس - 
52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56621
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)األسدي)

.ALASADI CAR SARL AU(كار
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مكناس) أوعالل  ايت  (1 شطر) (35

52222)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 522.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.222 ( (: أدم) األسدي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أدم  األسدي  السيد 
رقم)35)شطر)1)ايت أوعالل مكناس)

52222)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرزاق) عبد  الهوبي  السيد 
الشهيد) زنقة  مكرر  (14 عنوانه)ا()
 52222 مكناس) الرياض  امزغار 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2482.
728I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

PORTIMAROC BTP  SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

PORTIMAROC(BTP  SARL شركة 

حات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 76, طريق 

تطوان إقامة نبيل  الطابق الرابع 

رقم  16  - 92222 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.61129

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 ماي) (32 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

  PORTIMAROC BTP املحدودة)

SARL))مبلغ رأسمالها)122.222)درهم)

طريق) (,76 وعنوان مقرها اإلجتماعي)

تطوان إقامة نبيل))الطابق الرابع رقم))

املغرب نتيجة) ( 92222)طنجة)  -   16

ل):)عدم استمرارية نشاط الشركة).

و حدد مقر التصفية ب)76,)طريق)

تطوان إقامة نبيل))الطابق الرابع رقم))

16  - 92222)طنجة املغرب.)

و عين:

   CORREIA DUARTE السيد)ة()

76,طريق تطوان) Carlos)و عنوانه)ا()

  16 ( الطابق الرابع رقم) ( إقامة نبيل)

)ة() املغرب كمصفي) ( طنجة) (92222

للشركة.

  JESUS RAMOS السيد)ة()

(,76 عنوانه)ا() و  ( (Didier  Albino

الطابق) ( نبيل) إقامة  تطوان  طريق 

الرابع رقم))16  92222)طنجة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

ال حدود املفروصة على الصالحية) (:

املخولة لهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (17 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)254927.

729I

NEXIA FIDUCIA

AEK HOLDING
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AEK HOLDING

شركة مساهمة مبسطة 

مع مساهم واحد

املقر الرئي�صي : حي األلزاس لورين 

، زاوية شارع رحال املسكيني وزنقة 

محمد طالبيـ  22482 الدار البيضاء 

املغرب

  الس ل التجاري للدار البيضاء : 

547759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25

مبسطة) مساهمة  لشركة  األسا�صي 

مع مساهم واحد باملميزات التالية:

مساهمة) شركة  (: الشركة) شكل 

مبسطة مع مساهم واحد

 AEK HOLDING(:(االسم

أنشطة) (: االجتماعي) الهدف 

الشركات القابضة.

املقر الرئي�صي)):)حي األلزاس لورين)

زاوية شارع رحال املسكيني وزنقة) (،

الدار البيضاء) (22482 ـ) محمد طالبي)

املغرب.

املدة):)99)سنة

(: الحصص) و  ( الرأسمال)

الى) مقسمة  درهم،) (1.222.222

درهم) (122 بقيمة) حصة  (12.222

للشريك) بالكامل  مكتتبة  للحصة,)

القادري محمد عبد) السيد  الوحيد 

حي) باني  جبل  زنقة  عنوانه  الواحد 

السالم)22223)الدار البيضاء)املغرب.

السيد) الوحيد  املسير  (: ( املسير)

القادري محمد عبد الواحد ملدة غير)

محدودة))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829242.
مستخلص من أجل النشر

712I

AZ CONSULTANTS

ACTUELLES RESIDENCES
شركة حات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

AZ CONSULTANTS
141 شارع حسن األول، الطابق 
الرابع ، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب
  ACTUELLES RESIDENCES

»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

النخيل عمارة ف الرقم 13 الطريق 
1229 سيدي معروف - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.119721
بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)يونيو)2222
األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
و) بناني االشقر  ارطل  زينب  السيدة 
السيدة سعاد علمي مروني كمسيرتين)
للشركة تحصالن على توقيع مصرفي)

منفصل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829643.

711I

PF EXPERTS

MELYES HOLDING
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
MELYES HOLDING شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 5 اسفل عمارة جاسم 25 - 
4222 مراكش املغرب.



13557 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.112299

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (25 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

عمارة) اسفل  (5 محمد) »شارع  من)

مراكش املغرب«) (4222  -  25 جاسم)

الكريم) »اقامة جواد شارع عبد  إلى)

(- كليز) (73 رقم) (5 الطابق) الخطابي 

42222)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137238.

712I

PF EXPERTS

YOUR DESIGNER
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PF EXPERTS

 32RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

YOUR DESIGNER شركة حات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

3/17 عمارة 8 اليونس درنا شويطر 

سيدي عبدهللا غيات - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.113883

العام) ال مع  بمقت�صى 

 2222 يونيو) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (YOUR DESIGNER املحدودة)

وعنوان) درهم  (12.222 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزئة)17/3)عمارة)

8)اليونس درنا شويطر سيدي عبدهللا)

غيات)-)42222)مراكش املغرب نتيجة)

ل):)قرار الشركاء.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اليونس درنا شويطر) (8 عمارة) (17/3

 42222 (- غيات) عبدهللا  سيدي 

مراكش املغرب.)

و عين:

و) غزالن  ( شقاقي) السيد)ة()

كلف) برستجيا  اقامة  عنوانه)ا()

 9 192)شقة) ستي مدخل جاد عمارة)

)ة() 42222)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

اليونس درنا شويطر) (8 عمارة) (17/3

سيدي عبدهللا غيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137239.

713I

شركة ابهوش للخدمات

FASYT INNOVATIONS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

FASYT INNOVATIONS  شركة 

حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مكة زنقة رقم 24 عمارة 22 الطابق 
الثاني شقة 24  - 72222 العيون 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.39993

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (29 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()كمزي)

ياسين كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)يوليوز)

2222)تحت رقم)2143/2022.
714I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE BAADDI NEGOCE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب
 SOCIETE BAADDI NEGOCE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اسكيكيمة رقم 164 و 166 حي خط 
الرملة 21  - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
41911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BAADDI NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز):)االستيراد-
الطباعة،) التجارة العامة.) التصدير.)
وأثاث) تجهيزات  معدات،) املكتبة.)
الحاسوب.) ومستلزمات  املكاتب 
إصالح) بيع،) إصالح معدات املكاتب.)
(، بيع) الحاسوب،) أجهزة  صيانة  و 
مونتاج و صيانة املكيفات الهوائية و)
املبردات.)بناء)وصيانة املباني اإلدارية،)
العامة و الخاصة،)العقاقير،)الخردة،)
نجارة) الحدادة،) الصباغة والكهرباء.)
النجارة) البناء،) مواد  بيع  الزجاج،)

و) املعدنية  والنجارة  الخشبية 
البستنة و صيانة) اإلطارات املعدنية.)
املناطق الخضراء،)بيع النباتات،)بيع)
منتجات الصحة النباتية والبيطرية.)
الرسمية.) اإلحتفاالت  تمويل 
قطع) في  والتجارة  العام  امليكانيك 

الغيار).......).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اسكيكيمة رقم)164)و)166)حي خط)
الرملة)21  - 72222)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: باعدي) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() باعدي  يوسف  السيد 
حي خط) (196 شارع اسكيكيمة رقم)

الرملة)21 72222)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد يوسف باعدي)
حي خط) (196 شارع اسكيكيمة رقم)

الرملة)21 72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)يوليوز)

2222)تحت رقم)1585.

715I

COMPTAMEK

STE MANAZIL TAWJTAT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
STE MANAZIL TAWJTAT شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
2 طابق 2 عمارة 11 مرجان 2  - 

52252 مكناس املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAZIL TAWJTAT

مطور) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار)-)اعمال متنوعة)-)تاجر.

 2 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق)2)عمارة)11)مرجان)2  - 52252 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

زخنيني) الرحمان  عبد  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زخنيني) الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه)ا()حي البساتين رقم)149)عين)

تاوجدات)51122)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زخنيني) الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه)ا()حي البساتين رقم)149)عين)

تاوجدات)51122)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2528.

716I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 SKIAIT MINING
COMPAGNY
شركة املساهمة

وفاة شريك

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب
     SKIAIT MINING COMPAGNY

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
انفا زاوية زنقة كلو بروفانس طابق 
9 شقة ب 128 - - الدار البيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.273111

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)مارس)2219)تم اإلعالم)
حمام) ايت  ( محمد) الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
مارس) (19 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2219)بالشكل األتي):
 122 ( (، ( االراثة) ( عقد) السيد)ة()

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2219)تحت رقم)712631.
717I

CABINET HAMDI

VVV GROUP
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

VVV GROUP شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رواق 
برستيج - زاوية شارع محمد 

السادس وشارع أحمد رفيع - رقم 
33-34 السوي�صي  - 2 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.82245

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

جابر) الشيخ  )ة() السيد) تفويت 

522)حصة اجتماعية من أصل)522 

حصة لفائدة))السيد))ة()اسامة جابر)

بتاريخ)12)أكتوبر)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2222)تحت رقم)126125.

718I

omed consulting sarl

 RAS des produits

d’hygiènes
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omed consulting sarl

 av(mohamed(daoud 5 eme 342

etage ، 93040، tetouan(maroc

 RAS des produits d’hygiènes

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

معركة انوال رقم 16 الطابق االر�صي 
رقم 3 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.des produits d’hygiènes

غرض الشركة بإيجاز):)صناعة و)

بيع مواد التنظيف.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

معركة انوال رقم)16)الطابق االر�صي)

تطوان) (93222 (- تطوان) (3 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد الخليفي):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: القاسمي) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الخليفي  فؤاد  السيد 

شارع مو�صى بن نصير زنقة البئر عمارة)

 93222 تطوان) (29 رقم) (24 ط) (14

تطوان املغرب.

القاسمي عنوانه)ا() ملياء) السيدة 

شارع مو�صى بن نصير زنقة البئر عمارة)

 93222 تطوان) (29 رقم) (24 ط) (2

تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الخليفي  فؤاد  السيد 

شارع مو�صى بن نصير زنقة البئر عمارة)

 93222 تطوان) (29 رقم) (24 ط) (14

تطوان املغرب

القاسمي عنوانه)ا() ملياء) السيدة 

شارع مو�صى بن نصير زنقة البئر عمارة)

 93222 تطوان) (29 رقم) (24 ط) (2

تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2222)تحت رقم)1453.

719I
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QUALIMAINT SARL AU

 CONCEPT MEDICALE BY
 BENNOUNA

كونسبت ميديكال باي بنونة

شركة حات املسؤولية املحدودة
حل شركة

QUALIMAINT SARL AU

 N°10, Espace(Riad(Fès ,Rue

 Lalla(Aïcha , 4eme(étage ,bureau

n°21 , Fès ، 30000، FES(MAROC

 CONCEPT MEDICALE BY

BENNOUNA كونسبت ميديكال 

باي بنونة  شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

فضاء سايس شارغ ال يش امللكي 

الطابق الثاني رقم 18 - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.66883

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) (2222 يونيو) (27 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 

 CONCEPT MEDICALE BY

ميديكال) كونسبت  (BENNOUNA

 12.222 مبلغ رأسمالها) ( ( باي بنونة)

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة)

امللكي) ال يش  شارغ  سايس  فضاء)

الطابق الثاني رقم)18 - 32222)فاس)

املغرب نتيجة ل):)منافسة في السوق.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

امللكي) ال يش  شارغ  سايس  فضاء)

الطابق الثاني رقم)18 - 32222)فاس)

املغرب.)

و عين:
السيد)ة()زينب))بنونة و عنوانه)ا()
3)زنقة ليث بن سعد الدكارات)،)فاس)

)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (32222

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3528.

722I

ATMANI SERVICE CONSULTING

اتماني سرفيس كوسيلتينغ
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

2 زنقة االزهر حي السالم بركان ، 
63322، بركان املغرب

اتماني سرفيس كوسيلتينغ شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
 N°2 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RUE ELAZHAR HAY SALAM
BERKANE - 60300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7325
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (21 اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
محدودة حات الشريك الوحيد اتماني)
مبلغ رأسمالها) ( سرفيس كوسيلتينغ)
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
 N°2( RUE( ELAZHAR اإلجتماعي)
 HAY SALAM BERKANE - 62322

بركان املغرب نتيجة ل):)ع ز مالي.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حي) ( (22 رقم) ( الفتح) تجزئة  وجدة 
السالم الطابق الثاني بركان))-)62322 

بركان املغرب.)
و عين:

و) سليماني  ( ( يحيى) السيد)ة()
عنوانه)ا()حي امللعب الشرفي زنقة د)3 
رقم)12))وجدة)62222)وجدة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  ( (
يونيو) (22 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)364/2022.

721I

CAM

L›AMPHI B
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

L›AMPHI B شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 271 

الزنقة 17 الحسنية 1  - 28222 
املحمدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.28557
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)ماي)2222)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
تاجر أثاث بالتجزئة

القيام بشراء)وبيع املباني أو غيرها)
من العمليات العقارية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)1321.

722I

املغتي سعيدة

بافاص
شركة حات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املغتي سعيدة
17 زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

261 الراشدية ، 52222، الراشدية 
املغرب

بافاص شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الكراج 
الكائن برقم 48 تجزئة تافياللت 
الرشيدية. - 52222 الرشيدية. 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.13957

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
املسؤولية) حات  شركة  بافاص  حل 
 122.222 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة) (48 برقم) الكائن  الكراج 
 52222 (- الرشيدية.) تافياللت 
تزاول) للم  نتيجة  املغرب  الرشيدية.)

اي نشاط مند تاسيسها.
و عين:

و) عدو  بن  ( محمد) السيد)ة()
تافياللت) تجزئة  (48 عنوانه)ا()
الرشيدية املغرب) (52222 الرشيدية)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
الكراج) وفي  (2222 يونيو) (22 بتاريخ)
تافياللت) تجزئة  (48 برقم) الكائن 
الرشيدية) (52222 (- الرشيدية.)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
يوليوز)2222)تحت رقم)697/2022.
723I

YADALAH

YADALAH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YADALAH
825 حي القدس ، 47222، قلعة 

السراغنة املغرب
YADALAH شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 825 

حي القدس قلعة السراغنة - 47222 
قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YADALAH

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(( ( السيارة) بواسطة  األمتعة  نقل 

 Transport de bagages non

.(accompagnés

استنبات) (- التصدير واإلستيراد) (-

املغروسات.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)825 

حي القدس قلعة السراغنة)-)47222 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد عبد اإلله حبيبي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد اإلله حبيبي عنوانه)ا()

قلعة) (47222 ( القدس) حي  (825

السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد اإلله حبيبي عنوانه)ا()

قلعة) ( (47222 القدس) حي  (825

الرساغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)13 

يونيو)2222)تحت رقم)258/2022.

724I

AZ-EMBALLAGE

AZ-EMBALLAGE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ-EMBALLAGE
شارع موالي إسماعيل ، 14 ، اقامة 
موالي إسماعيل ، الطابق الثالث ، 

رقم 9 ، 92222، طنجة املغرب
AZ-EMBALLAGE شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل ، 14 ، اقامة موالي 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9  - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

128769
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
AZ- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMBALLAGE
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتغليف) التعبئة  مواد  وتوزيع 
وألواح) الطعام  استطالة  وأغشية 

األملنيوم املنزلية
-)تاجر منتجات التغليف
استيراد و تصدير. (-

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي إسماعيل)،)14)،)اقامة موالي)
إسماعيل)،)الطابق الثالث)،)رقم)9  - 

92222)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الدرياع زكرياء):))52)حصة)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).
52)حصة) ( (: السيد الخباز عصام)

بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخباز عصام عنوانه)ا()24 
18اقامة نور) شارع اإلمام علي شقة)

القنيطرة)1422))القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() زكرياء) الدرياع  السيد 
حي بوحوت))،شارع الكويت)،)رقم)13 

،)طنجة.)92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخباز عصام عنوانه)ا()24 
18اقامة نور) شارع اإلمام علي شقة)

القنيطرة)1422))القنيطرة املغرب
عنوانه)ا() زكرياء) الدرياع  السيد 
حي بوحوت))،شارع الكويت)،)رقم)13 

،)طنجة.)92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)6788.
725I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

ZOUIRECH SARL AU  
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس املغرب
  ZOUIRECH SARL AU  شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 
تجزئة بانوراميك 1 مقاطعة املرنيين 

عين قادوس فاس  فاس  32222 
فاس  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (23
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZOUIRECH SARL AU
ممون) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت)
-)مطعم).

 35 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
1)مقاطعة املرنيين) تجزئة بانوراميك)
 32222 ( فاس) ( فاس) قادوس  عين 

فاس))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة))سنة).
 25.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زهير زويرش)):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زهير زويرش عنوانه)ا()رقم)
عين هارون فاس)) (2 حي مبروكة) (76

32222)فاس))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير زويرش عنوانه)ا()رقم)
عين هارون فاس)) (2 حي مبروكة) (76

32222)فاس))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2827.
726I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE CAFE RESTAURANT
MARS SARL AU شركة مقهى 

مطعم مارس ش.م.م.ش.و
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب
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 STE CAFE RESTAURANT MARS
SARL AU شركة مقهى مطعم مارس 
ش.م.م.ش.و  شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاجدة 
ترميكت ورزازات - 45222 ورزازات 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.11817

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)يونيو)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- ورزازات) ترميكت  تاجدة  »دوار 
»رقم) إلى) املغرب«) ورزازات  (45222
(- ( 3)مارس))ورزازات) 28)ساحة) 27)و)

45222)ورزازات))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)17)يونيو)

2222)تحت رقم)242.
727I

AL AGADIR

صيدلية املقاومة
إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme(etage(appt
imm(amine، 80000 9، أكادير 

maroc
صيدلية املقاومة »شركة حات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم   
1-896 شارع املقاومة الداخلة    

82222 أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.3566

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (32 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
مايلي:)))))))))))))بمقت�صى عقد توثيقي)
بتاريخ)30/05/2022))،فوتت السيدة)
للبطاقة) الحاملة  الحافظي  لينا 
جميع)) (OD35137 رقم) الوطنية 

املسماة) للصيدلية  التجاري  األصل 

رقم))) الكائنة ب  املقاومة«) »صيدلية 
و) الداخلة  املقاومة  شارع  (1-896
املس لة باملحكمة التجارية بالداخلة)
السيدة) لفائدة  (3566 ( رقم) تحت 
لبطاقة) الحاملة  الحافظي  حانة 

. JA17189(التعريف الوطنية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

يونيو)2222)تحت رقم)----.
728I

FIDUCIAIRE FAKIRI

 IMAGERIE MEDICALE
IMAM MALIK

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT(JAD(OULAD(AYYAD ، 43
52000، BENIMELLAL(MAROC
 IMAGERIE MEDICALE IMAM

MALIK شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحلين 
رقم 23 و24 املركب الريا�صي واحة 
الرياضات شارع املسيرة الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
17211

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 IMAGERIE MEDICALE IMAM

.MALIK

عيادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصوير باالشعة.

املحلين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املركب الريا�صي واحة) و24) (23 رقم)
(- الرياضات شارع املسيرة الرشيدية)

52222)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
((: القادر) عبد  عالوي  السيد 
درهم) (122 بقيمة) حصة  (22.222

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القادر) عبد  عالوي  السيد 
عين) تجزئة  (283 رقم) عنوانه)ا()
 52222 الرشيدية) ( (22 العاطي)

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القادر) عبد  عالوي  السيد 
عين) تجزئة  (283 رقم) عنوانه)ا()
 52222 الرشيدية) ( (22 العاطي)

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
يوليوز)2222)تحت رقم)863/2022.

729I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RMC AFRIQUE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RMC AFRIQUE شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كولف 
املكيس كراب تجزئة 167 و 168  - . 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.127291

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بيير)) جون  )ة() السيد) تفويت 

روتوريي))182.255)حصة اجتماعية)

لفائدة)) حصة  (322.375 أصل) من 

 22 ماتيو روتوريي بتاريخ) )ة() السيد)

يونيو)2222.

دانييل بينسو) )ة() تفويت السيد)

182.225)حصة اجتماعية من أصل)

السيد) ( لفائدة) حصة  (322.375

يونيو) (22 كاميل روتوريي بتاريخ) )ة()

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137512.

732I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

EL OUJDI SERVICES AUTO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

الزيتون 1 بنسودة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

 EL OUJDI SERVICES AUTO

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي والد طيب 

العليا فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13562

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUJDI SERVICES AUTO
تزييت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غسيل السيارات
صيانة وإصالح السيارات.

عنوان املقر االجتماعي):)والد طيب)
العليا فاس)-)32222)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 252 ( (: باحمدي) ادريس  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: وزاني) شاهدي  محمد  السيد 
252)حصة بقيمة)122)درهم للحصة
السيد محمد بنختار):))252)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 252 ( (: يحياوي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس باحمدي عنوانه)ا()
بوجيدة) سيدي  بنكيران  جنان  (14

فاس)32222)فاس املغرب.
وزاني) شاهدي  محمد  السيد 
3)شارع) اقامة تيسير شقة) عنوانه)ا()
 32222 فاس) (81 موالي رشيد رقم)

فاس املغرب.
عنوانه)ا() بنختار  محمد  السيد 
انجاد) اهل  جماعة  الزغاميم  دوار 

عمالة وجدة)62222)وجدة املغرب.
السيد يوسف يحياوي عنوانه)ا()
حي) (9 رقم) (4 زنقة) (1281 تجزئة رقم)
 32222 الرياض طريق صفرو فاس)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس باحمدي عنوانه)ا()
بوجيدة) سيدي  بنكيران  جنان  (14

فاس)32222)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2822.

731I

MOUNYA

S-K PESCA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUNYA

 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

S-K PESCA شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوملان رقم 13 الحي الذ ري - 

72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.23581

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2221 دجنبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

صدقي) ( منير) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

محمد صدقي بتاريخ)27)دجنبر)2221.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)دجنبر)

2221)تحت رقم)3971.

732I

STE  KAM CONSULTING 

TRAVOXAMAROC SARL AU
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE  KAM(CONSULTING

حي النهضة رقم 29  سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 

البحراوي املغرب

 TRAVOXAMAROC SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 81 
الحي االداري سيدي عالل البحراوي 

تيفلت  - 15152 سيدي عالل 

البحراوي تيفلت 

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVOXAMAROC SARL AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)او التشييد املتنوعة-تاجر وبائع)

البناء-البستنة) مستلزمات  و  مواد 

الحدائق واملنتزهات الخضراء).
 81 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الحي االداري سيدي عالل البحراوي)

عالل) سيدي  (15152 (- ( تيفلت)

البحراوي تيفلت).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( ايوب) مبشور  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ايوب) مبشور  السيد 

25)البحراوي تيفلت)) حي النهضة رقم)

15152)البحراوي تيفلت))املغرب)).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( ايوب) مبشور  السيد 

25)البحراوي تيفلت)) حي النهضة رقم)

15152)البحراوي تيفلت))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

2222)تحت رقم)446.

733I

 BEPOLYCO((مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة اسواق ورزازات  ش.م.م
شركة حات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

شركة اسواق ورزازات  ش.م.م 

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املغرب العربي ورزازات  - 45222 

ورزازات املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.6521

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تقرر) (2222 يونيو) (16 في) املؤرخ 

إغالق فرع تابع لشركة شركة اسواق)

اسواق) تسميته  ش.م.م  ( ورزازات)

ورزازات))والكائن عنوانه في رقم)135 

حي املسيرة ورزازات)-)45222)ورزازات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)21)يوليوز)

2222)تحت رقم)263.

734I

GROUPE ABCE

 MAROCAINE

 D'EXPLOITATION

 CHAUSSURES

 CHAUSSURES MAURICE ET

ORPHEE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GROUPE ABCE

124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 22222، الدار البيصاء 

املغرب



13563 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

 MAROCAINE D'EXPLOITATION
 CHAUSSURES CHAUSSURES
MAURICE ET ORPHEE شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 

األمير موالي عبد هللا  - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.32717

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تمت) (2222 ماي) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جمال) سارة  )ة() السيد) تفويت 
اإلدري�صي)1.522)حصة اجتماعية من)
أصل)6.222)حصة لفائدة))السيد))ة()
حمزة))جمال اإلدري�صي بتاريخ)23)ماي)

.2222
تفويت السيد))ة()سوسان جمال)
اإلدري�صي)1.522)حصة اجتماعية من)
أصل)6.222)حصة لفائدة))السيد))ة()
حمزة جمال اإلدري�صي بتاريخ)23)ماي)

.2222
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832121.
735I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE HIND FOOD
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
STE HIND FOOD شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1 و 2 رقم 399 تجزئة جنة الزيتون 1 
بنسودة فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

72859

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (32

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIND FOOD

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر توابل)

و الفواكه امل ففة و املواد الغذائية)

بنصف ال ملة و بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

1)و)2)رقم)399)تجزئة جنة الزيتون)1 

بنسودة فاس)-)32222)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: قديدر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قديدر  محمد  السيد 

تاونات) مديونة  عين  القرية  دوار 

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() قديدر  محمد  السيد 

تاونات) مديونة  عين  القرية  دوار 

32222)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2493.

736I

RS.KALACOMPTA

ميد بيل طرانس
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RS.KALACOMPTA
 LOT(AL(WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ميد بيل طرانس  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط الطابق 4 بلوك ب اقامة 
رقية رقم 197 طنجة - 92222 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.65617

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)22)فبراير)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ب) بلوك  (4 الطابق) الرباط  »طريق 
اقامة رقية رقم)197)طنجة)-)92222 
مسنانة)) »مدشر  إلى) املغرب«) طنجة 
 1 )الطابق) (5 1TR 2)عمارة) مجموعة)

طنجة)-)92222)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (26 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)5316.

737I

أفاك أوديت

LEARN FOR LIFE SARL
إعالن متعدد القرارات

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 92222، 

طنجة املغرب
LEARN FOR LIFE SARL »شركة 

حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 14 شقق 

23 و 24 طريق ال بل - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.71687

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 يونيو) (14 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ستيفن) بريت  السيد  تفويت  قبول 

وتسعين) وتسعة  تسعمائة  نيلسون 

)لصالح السيد كالب ألين)
ً
)999()سهما

جونسون.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
جونسون) ألين  كالب  السيد  قبول 

كشريك جديد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

قبول استقالة السيد بريت ستيفن)

نيلسون من مهامه كمسير للشركة

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

مايلي:)قبول تعيين السيد كالب ألين)

جونسون كمسير للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الشركاء) قام  املساهمات  (:7 املادة)

للشركة) مساهمات  بتقديم  التالون 

،)مبالغ نقدية محددة أدناه:)-)السيد)

ب) مساهم  ديلغاتي  دافيد  جونثان 

ألين) كالب  السيد  (- ( درهم) (99922

درهم) (99922 جونسون مساهم ب)

رودريغيز) مدينا  علي  هنري  السيد  (-

أي ما) ( درهم) (122222 ( مساهم ب)

مجموعه ثالثمائة ألف)300،000.00 

درهم

بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

األسهم) الشركة  أسهم  (:8 املادة)

(
ً
املكتتب بها واملدفوعة بالكامل نقدا

من) كل  يساهم  (، االكتتاب) عند 

الشركاء)التالية أسماؤهم في الشركة)

بمبلغ نقدي)،)وهو:))-)السيد جونثان)

(- سهم) (999 مالك) ديلغاتي  دافيد 

مالك) جونسون  ألين  كالب  السيد 

السيد هنري علي مدينا) سهم-) (999

ما) أي  ( سهم) (1222 مالك) رودريغيز 

مجموعه ثالثة آالف)3222)سهم.
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على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
واملدة) التعيين  (:15 املادة) مايلي:)
إدارة) تتم  (- اإلدارة) وصالحيات 
قبل) من  مشترك  بشكل  الشركة 
السيد السيد جونثان دافيد ديلغاتي)
و السيد كالب ألين جونسون)،)لفترة)
غير محددة.)-)ستكون الشركة ملزمة)
قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها من)
خالل التوقيع املنفصل ألحد املديرين)
أو) ديلغاتي  دافيد  السيد جونثان  (،

السيد كالب ألين جونسون.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2222)تحت رقم)255151.
738I

Sabrine ATTIA NOTAIRE

FREIDJI-IRS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sabrine ATTIA NOTAIRE
 Boulevard(Abdelmoumen(N°18

 Ghali(Center, étage 01 n 04،
20340، Casablanca(Maroc

FREIDJI-IRS شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء املعاريف سيتي بالطو، 16 
 Casablanca 22372 - زنقة الحاتمي

Maroc
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548243
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FREIDJI-IRS
غرض الشركة بإيجاز):)-)الفندقة)

-)املطعمة)
-)تنظيم و ادارة الحفالت

املواد) في  الشراء) و  البيع  (-
السياحية.

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 16 املعاريف سيتي بالطو،) البيضاء)
 Casablanca 22372(-(زنقة الحاتمي

.Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 422 ( (: السيد اسماعيل افرايجي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: افرايجي) غيتة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 222 ( (: افرايجي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: افرايجي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 122 ( (: حدين) بديعة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
افرايجي) اسماعيل  السيد 
معاريف) البضاء) الدار  عنوانه)ا()
 13 رقم) (22 زنقة) ليزارين،) تجزئة 
الدار) (22372 24 22)الشقة) الطابق)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() افرايجي  غيتة  السيدة 
الدار البضاء)معاريف تجزئة ليزارين،)
الشقة) (22 الطابق) (13 رقم) (22 زنقة)

24 22372)الدار البيضاء)املغرب.
السيدة سلمى افرايجي عنوانه)ا()
الدار البضاء)معاريف تجزئة ليزارين،)
الشقة) (22 الطابق) (13 رقم) (22 زنقة)

24 22372)الدار البيضاء)املغرب.
السيد يوسف افرايجي عنوانه)ا()
الدار البضاء)معاريف تجزئة ليزارين،)
الشقة) (22 الطابق) (13 رقم) (22 زنقة)

24 22372)الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() حدين  بديعة  السيدة 
بوسكورة) املدينة الخضراء) النواصر 
 27182  312 فيال) تاون  كرين  كازا 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف افرايجي عنوانه)ا()

الدار البضاء)معاريف تجزئة ليزارين،)
الشقة) (22 الطابق) (13 رقم) (22 زنقة)

24 22372)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829294.

739I

ادكو كونسيل

 SOCIETE DAKIR
D›AMENAGEMENT

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل

 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

22422، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DAKIR

D›AMENAGEMENT شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 22562  

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (26

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 SOCIETE DAKIR (: تسميتها)

.D’AMENAGEMENT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

 197 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  22562  -  6 طابق) املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: يوسف) داكير  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  داكير  السيد 
الزمامرة) الغنادرة  الحيدات  دوار 

22452)ال ديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  داكير  السيد 
الزمامرة) الغنادرة  الحيدات  دوار 

22452)ال ديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828257.
742I

ادكو كونسيل

CHAUSSURES DALTA
شركة حات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ادكو كونسيل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
22422، الدار البيضاء املغرب

CHAUSSURES DALTA شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 
أبو ش اع الفرادي بورغون  - 
22362 الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.86653
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)يناير)2222)تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
 2 إقامة الحمرة) (71 الكائن بالعنوان)
 22962 (- 1)عين الشق) 2)طابق) زنقة)
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من) املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء)
طرف السيد)ة())سحاقي عبدالقادر).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828326.

741I

FIDUCOMPETENCES

انتغنسيونال كاركو لوجستيك

إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
انتغنسيونال كاركو لوجستيك 

»شركة حات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  465 

، شارع السفير بن عائشة ، 
الطابق الخامس رقم 51 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.116325

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)يونيو)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)قرر ال مع العام تحويل جميع)
سهم) (14222 البالغ عددها) األسهم 
122)درهم التي يملكها السيد) بقيمة)
السيد) لصالح  أمين  محمد  شكيب 

شكيب خالد.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل) تحويل  العام  ال مع  قرر 
حات) شركة  من  للشركة  القانوني 
حات) إلى شركة  ( مسؤولية محدودة)
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
استقالة) العام  ال مع  قرر  مايلي:)
السيد شكيب خالد والسيد شكيب)
محمد أمين من وظيفتيهما كمسيرين)
السيد) تعيين  وتقرر  (، مشاركين)

شكيب خالد في مسير وحيد.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�صي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) ( حات مسؤولية محدودة) شركة 
شركة حات مسؤولية محدودة حات)

الشريك الوحيد
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك الوحيد السيد شكيب خالد)
يجلب للشركة مبلغ مليوني وثمانمائة)
ألف درهم))2،800،000.00)درهم()،)

تم دفعها بالكامل))من قبل الشريك.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الى) الشركة  املال  رأس  يبلغ  مايلي:)
وهي مقسمة) درهم.) (2،800،000.00
درهم) مائة  بقيمة  سهم  (28222 إلى)
مدفوعة) (، للسهم) درهم() (122(
شكيب) للسيد  بالكامل  ومخصصة 

خالد)،)كمساهم وحيد.
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)تم تعيين))السيد شكيب خالد)
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829783.
742I

segex

 CENTRE LA NOUVELLE
 GENERATION DE

 FORMATION ET LANGUES
PRIVE

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
 CENTRE LA NOUVELLE

 GENERATION DE FORMATION
ET LANGUES PRIVE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهالوي عمارة الحراق القرية با 

محمد - 34252 قرية با محمد 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

2123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 أبريل) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE LA NOUVELLE (:

 GENERATION DE FORMATION

.ET LANGUES PRIVE

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لدروس الدعم و التقوية).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

با) القرية  الحراق  عمارة  الهالوي 

محمد) با  قرية  (34252 (- محمد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد احمد الشافعي)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد الشافعي عنوانه)ا()

ق)) م  املشاطين  لويات  سبع  (13

32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد الشافعي عنوانه)ا()

ق)) م  املشاطين  لويات  سبع  (13

32222)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (31 بتاريخ) ( بتاونات) االبتدائية 

2222)تحت رقم)281.

743I

BBH CONSULTING SARL

PHP TRAVEL EVENT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL

عمارة احالم 1 مكتب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 

42222، مراكش املغرب

PHP TRAVEL EVENT  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  حدائق 

الياسمين مجموعة 6 مدخل 22 

شقة 3  تامنصورت - 42322 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PHP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAVEL EVENT

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التواصل) و  املناسبات  تنظيم 

والخدمات)

خدمات التواصل والتسويق

وخدمات) ( الكونسييرج) خدمات 

متنوعة.
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حدائق) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
 22 مدخل) (6 مجموعة) الياسمين 
شقة)3))تامنصورت)-)42322)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BINOI( LEILA( :( ( 1.000 السيدة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) (BINOI LEILA السيدة)
حدائق الياسمين مجموعة)6)مدخل)
  42322 تامنصورت) ( (3 شقة) (22

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا()) (BINOI LEILA السيدة)
حدائق الياسمين مجموعة)6)مدخل)
  42322 ( ( ( تامنصورت) (3 شقة) (22

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137173.
744I

BBH CONSULTING SARL

ATALCITY
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL
عمارة احالم 1 مكتب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 
42222، مراكش املغرب

ATALCITY شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 11 حي أركوبة 

تمصلوحت الحوز - 42312  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
126823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATALCITY

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

البناء)و االشغال املتنوعة

وكالة تنظيم املناسبات و التواصل)

والخدمات املختلفة

التجارة بالتقسيط

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أركوبة) حي  (11 رقم) التجاري 

تمصلوحت الحوز)-)42312))مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: السيد االصبهاني عادل)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد االصبهاني عادل عنوانه)ا()

مراكش) (325 رقم) عباد1) سيدي 

42222))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االصبهاني عادل عنوانه)ا()

مراكش) (325 رقم) عباد1) سيدي 

42222))مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (24 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137174.

745I

MOUNYA

HAMZA CEFRESCO
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUNYA

 RUE(MY(RACHID(LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

HAMZA CEFRESCO شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عبدالعزيز بن ادريس املر�صى العيون 

- 72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3719

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2221 دجنبر) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

صدقي) ( منير) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.222

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

محمد صدقي بتاريخ)22)دجنبر)2221.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)22)دجنبر)

2221)تحت رقم)3949.

746I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ADD.TF
شركة حات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15222، 

الخميسات املغرب

ADD.TF شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي من: رقم 

72 مكرر زنقة سبو شقة رقم 19 

اكدال  - 22222 الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.112281

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تحويل)) ( تم) (2219 ماي) (13 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكرر زنقة سبو شقة) (72 رقم) »من:)
الرباط) (22222 (- ( اكدال) (19 رقم)
تجزئة) (393 رقم) »الى:) إلى) املغرب«)
الخميسات)) (15222 (- ميمونة) اللة 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (26 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2219)تحت رقم)5223.

747I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

FADAE EUROPA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

FADAE EUROPA شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�صي محل رقم 1، تجزئة املنتزه 
2 قطعة رقم 42 ب طريق مكناس، 

فاس - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.61273

الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (28 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 
رأسمالها) مبلغ  ( (FADAE EUROPA
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي الطابق االر�صي محل رقم)
42)ب) 2)قطعة رقم) 1،)تجزئة املنتزه)
32222)فاس) (- طريق مكناس،)فاس)

املغرب نتيجة ل):)افالس الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب الطابق)
املنتزه) تجزئة  (،1 رقم) محل  االر�صي 
ب طريق مكناس،) (42 قطعة رقم) (2

فاس)-)32222)فاس املغرب.)
و عين:

و) العزوزي  ( ادريس) السيد)ة()
عمارة) (1 زنقة الليمون) (12 عنوانه)ا()
فاس) (32272 النرجس ب فاس) (83

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)الطابق االر�صي محل رقم)1،)تجزئة)
طريق) ب  (42 رقم) قطعة  (2 املنتزه)

مكناس،)فاس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3207/2022.
748I

MATAHRI ABDERRAHIM

 EL AZZAOUI
INTERNATIONAL

إعالن متعدد القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
125 زنقة وليلي حي السالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
  EL AZZAOUI INTERNATIONAL

»شركة حات املسؤولية املحدودة 
حات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 23 
الطابق الثاني اقامة مدران شارع 
محمد الخامس - 63322 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.7225

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
اتخاح) تم  (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الى) مقسمة  حصة  (3222 تفويت)
1522)حصة لكل من السيد عزاوي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  البكاي 

والسيدة) (FA158213 رقم) الطنية 
لبطاقة) الحاملة  فاطمة  مريت 
الى) (FE12328 التعريف الطنية رقم)
السيد البداوي جمال الحامل لبطاقة)

FJ14263((التعريف الطنية رقم
على) ينص  الذي  (:22 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة السيد عزاوي البكاي)
الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم)
والسيد قدراوي ميمون) (FA158213
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد) ( وتعيين) (FE12328 رقم)
لبطاقة) الحامل  جمال  البداوي 

FJ14263((التعريف الطنية رقم
على) ينص  الذي  (:23 رقم) قرار 
تحويل مقر الشركة من زنقة) مايلي:)
42)حي بنسعيد الصديق) اصيلة رقم)
بركان الى رقم)23)الطابق الثاني اقامة)

مدران شارع محمد الخامس
على) ينص  الذي  (:24 رقم) قرار 
لشركة) القانوني  الشكل  تغير  مايلي:)
من الشركة دات املسؤولية املحدودة)
الى الشركة دات املسؤولية املحدودة)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) من  حصة  (3222 تفويت)
لبطاقة) الحامل  البكاي  عزاوي 
 FA158213 رقم) الطنية  التعريف 
الحاملة) فاطمة  مريت  والسيدة 
رقم) الطنية  التعريف  لبطاقة 
الى السيد البداوي جمال) (FE12328
الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم))

FJ14263
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رأس  تحديد  تم  مايلي:)
ألف) إلى  مقسم  درهم() (300،000(
درهم() (122.22( من) سهم  ()3222(
جمال) البداوي  لسيد  (، منهما) لكل 
الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم))

FJ14263
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
مايلي:)استقالة السيد عزاوي البكاي)
الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم)
والسيد قدراوي ميمون) (FA158213
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

السيد) ( وتعيين) (FE12328 رقم)

لبطاقة) الحامل  جمال  البداوي 

FJ14263((التعريف الطنية رقم

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر الشركة من زنقة اصيلة)
حي بنسعيد الصديق بركان) (42 رقم)

اقامة) الثاني  الطابق  (23 رقم) الى 

مدران شارع محمد الخامس

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) لشركة  القانوني  الشكل  تغير 

املحدودة) املسؤولية  دات  الشركة 

الى الشركة دات املسؤولية املحدودة)

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (21 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2222)تحت رقم)388/2022.

749I

smaticomp

DISTRIMINUTE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

353, زاوية شارع محمد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 
رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 

casablanca maroc

DISTRIMINUTE شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 اوالد 
زيان املركز التجاري ابو حهبي الطابق 

3 رقم 94 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIMINUTE
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات النظافة والغذاء.
اوالد) (84 (: عنوان املقر االجتماعي)
زيان املركز التجاري ابو حهبي الطابق)
البيضاء) الدار  (22222  -  94 رقم) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: الشهيد) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 1222 (: الشهيد) املهدي  السيد 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشهيد عنوانه)ا() املهدي  السيد 
طابق) (19 عمارة ل) (1 إقامة الضحى)
الدار) (22222 عين السبع) (5 شقة) (1

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشهيد عنوانه)ا() املهدي  السيد 
طابق) (19 عمارة ل) (1 إقامة الضحى)
الدار) (22222 عين السبع) (5 شقة) (1

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829965.
752I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE OUSSOUD AL
ATLAS FES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4
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 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE OUSSOUD AL ATLAS

FES شركة حات مسؤولية محدودة 

حات الشريك الوحيد

 LOT(N° وعنوان مقرها اإلجتماعي

 7 LOTIS(ASSADAKA(MAGASIN

 N° 1 BENSOUDA  - 30100 FES

MAROC

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE OUSSOUD AL ATLAS

.FES

مقهى,) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قاعة لشاي.

 LOT(N°(: عنوان املقر االجتماعي)

 7 LOTIS ASSADAKA MAGASIN

 N°(1(BENSOUDA( ( -( 30100( FES

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة املش حياة):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حياة  املش  السيدة 

127)اقامة هيثم تجزئة ملسفر طريق)

ايموزار فاس)32122)فاس مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حياة  املش  السيدة 

127)اقامة هيثم تجزئة ملسفر طريق)

ايموزار فاس)32122)فاس مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3526.

751I

MANAGEX

TERRE ELBARAKA
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب

TERRE ELBARAKA  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية رقم 6 النقطة الكيلومترية 

16 دوار اوالد مو�صى الشرايع 

ال ماعة القروية مستكمار دائرة 

العيون  - 65822 تاوريرت  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TERRE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. ELBARAKA

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البنزين),كافيتريا).

الطريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكيلومترية) النقطة  (6 الوطنية رقم)

16)دوار اوالد مو�صى الشرايع ال ماعة)

(- ( العيون) دائرة  مستكمار  القروية 

65822)تاوريرت))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 952 ( (: ( بومدين) برواكي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد برواكي ياسين)):))52)حصة)
بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد برواكي بومدين))عنوانه)ا()
املسيرة)) حي  دامنت  زنقة  (39 رقم)

63322)بركان))املغرب).
عنوانه)ا() ( ياسين) برواكي  السيد 
املسيرة)) حي  دامنت  زنقة  (39 رقم)

63322)بركان))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برواكي بومدين))عنوانه)ا()
املسيرة)) حي  دامنت  زنقة  (39 رقم)

63322)بركان))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بتاوريرت) االبتدائية 
يوليوز)2222)تحت رقم)2022/223.
752I

WAHIB CAR

WAHIB CAR
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WAHIB CAR
حي موالي عبد هللا شارع 277 عين 

الشق رقم 31 ، 22472، الدار 
البيضاء املغرب

WAHIB CAR شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
عبد هللا شارع 277 عين الشق رقم 
31  - 22472 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.432875
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عائشة بودبزة) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
يونيو) (21 بتاريخ) شراط  عزالدين 

.2222
عائشة بودبزة) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (522
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222
رشيد))سهيل بتاريخ)21)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832122.

753I

smaticomp

TEXOC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 
casablanca maroc

TEXOC شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي شطر زهر 2 رقم 23 سيدي 
معروف - 22522 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.391895

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)22)يونيو)2222)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) (2 زهر) شطر  السفلي  »الطابق 
الدار) (22522 (- سيدي معروف) (23
البيضاء)املغرب«)إلى)»الطابق السفلي)
حكم)3)زنقة)2)رقم)22 - 22572)الدار)

البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832299.

754I
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املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIÉTÉ »ALVIN TOUFLER
CONSULTING « SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز ال هوي لالستثمار ل هة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »ALVIN(TOUFLER
  CONSULTING « SARL(AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 481 
حي الوحدة  - 45222 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
12211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ( »ALVIN( TOUFLER

. CONSULTING » SARL AU
مكتب) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

االستشارة).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ورزازات) (45222 (- ( حي الوحدة) (481

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (: ( محسين) جواد  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد جواد محسين)

اقامة املركب التجاري النخيل شارع)

ورزازات) (45222 ( العربي) املعرب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد جواد محسين)

اقامة املركب التجاري النخيل شارع)

ورزازات) (45222 ( العربي) املعرب 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)26)يونيو)

2222)تحت رقم)254.

755I

WAHIB CAR

WAHIB CAR
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

WAHIB CAR

حي موالي عبد هللا شارع 277 عين 

الشق رقم 31 ، 22472، الدار 

البيضاء املغرب

WAHIB CAR  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

عبد هللا شارع 277 عين الشق رقم 

31 - 22472 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.432875

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (21 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()شراط)

عزالدين))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832122.

756I

MIYOTECH

MIYOTECH
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MIYOTECH
رقم 13 شارع احمد امل اطي اقامة 
االلب الطابق 1 رقم 28 املعاريف ، 

22372، الدار البيضاء املغرب
MIYOTECH شركة حات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 
شارع احمد امل اطي اقامة االلب 

الطابق 1 رقم 28 املعاريف - 22372 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.399921
العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 يونيو) (29 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( (MIYOTECH املحدودة)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي رقم)13)شارع احمد)
رقم) (1 امل اطي اقامة االلب الطابق)
28)املعاريف)-)22372)الدار البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)التوقف عن مزاولة)

النشاط.
 13 و حدد مقر التصفية ب رقم)
االلب) اقامة  امل اطي  احمد  شارع 
الطابق)1)رقم)28)املعاريف)-)22372 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) الزروي  ( يوسف) السيد)ة()
زنقة) عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا()
البيضاء) الشق  عين  (31 رقم) (253
املغرب) البيضاء) الدار  (22472

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832256.

757I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

DASMAC
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

72222، العيون املغرب

DASMAC  شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ولي 

العهد شارع القوات املساعدة رقم 

94 - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

15377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2214 ماي) (23

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DASMAC

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

االنشطة) الغذائية  املواد  وتوزيع 

الفالحية والبحرية).

ولي) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) املساعدة  القوات  شارع  العهد 

94 - 72222)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: بلقاسم) املختار  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

((: ( خربوش) السالم  عبد  السيد 

422)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

 622 (: بلقاسم) املختار  السيد 

بقيمة)122)درهم.

(: ( خربوش) السالم  عبد  السيد 

422)بقيمة)122)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بلقاسم عنوانه)ا() املختار  السيد 
زنقة النرجس رقم) (2 حي خط الرملة)

15  72222)العيون املغرب.
خربوش)) السالم  عبد  السيد 
زنقة) (2 الرملة) خط  حي  عنوانه)ا()
العيون) (72222   15 رقم) النرجس 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بلقاسم عنوانه)ا() املختار  السيد 
زنقة النرجس رقم) (2 حي خط الرملة)

15  72222)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2214)تحت رقم)513/2014.
758I

االتقان للحسابات

A2RAY TRANS
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب
A2RAY TRANS شركة حات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي موقع 3 قيسارية 
قوبع العروي الناضور - 62552 

الناضور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.21755

العام) ال مع  بمقت�صى 
 2222 21)فبراير) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ) ( (A2RAY TRANS املحدودة)
وعنوان) درهم  (122.222 رأسمالها)
الكريم) مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
قوبع) قيسارية  (3 موقع) الخطابي 
الناضور) (62552 (- العروي الناضور)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل متنوعة.
و حدد مقر التصفية ب شارع عبد)

قيسارية) (3 موقع) الخطابي  الكريم 
 62552 (- الناضور) العروي  قوبع 

الناضور املغرب.)
و عين:

و) العيساوي  ( رشيد) السيد)ة()
العروي) وزاج  واد  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناضور  (62552 الناضور)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)14)فبراير)

2222)تحت رقم)258.
759I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

WHITE EAGLE TRAVEL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH(MAROC
WHITE EAGLE TRAVEL شركة 

حات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اسيل رقم 232 مراكش - 42222 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126921
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WHITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EAGLE TRAVEL

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نقل البضائع لـحساب اآلخرين..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 42222 (- مراكش) (232 رقم) اسيل 

مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( هللا) فعار  طارق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
((: ( )فعار هللا) ( السيد عبد الحافظ   )
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) ( السيد طارق فعار هللا)
باريس) (75219 كوريال) شارع  (13

فرنسا))75219)باريس))فرنسا).
فعار هللا)) ( ( الحافظ   ) عبد  السيد 
 232 رقم) اسيل  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)42222))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
فعار هللا)) ( ( الحافظ   ) عبد  السيد 
 232 رقم) اسيل  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)42222))مراكش املغرب
عنوانه)ا()) ( السيد طارق فعار هللا)
باريس) (75219 كوريال) شارع  (13

فرنسا))75219)باريس))فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137981.
762I

JIYAR JAOUAD

 BOUSHABA ET RAMDANI
CONSTRUCTION

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC
 BOUSHABA ET RAMDANI

CONSTRUCTION  شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 زنقة 
بن الحاجب حي الرياض بركان  - 

63322 بركان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOUSHABA ET RAMDANI

. CONSTRUCTION
:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)

إنشاءات متنوعة.
التجارة.

 8 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة بن الحاجب حي الرياض بركان))-)

63322)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: بو صحابة عبد الخالق) ( السيد)
522)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

.
 522 ( (: رشيد) ( رمضاني) ( السيد)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالق)) عبد  صحابة  بو  السيد 
زنقة ابن الحاجب) (8 رقم) عنوانه)ا()
بركان) (63322 ( بركان) الرياض  حي 

املغرب.
رمضاني رشيد عنوانه)ا() ( السيد)
دوار اوالد املير سيدي بوهرية بركان)

63652)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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الخالق)) عبد  صحابة  بو  السيد 
زنقة ابن الحاجب) (8 رقم) عنوانه)ا()
بركان) (63322 ( بركان) الرياض  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2222)تحت رقم)391/2022.
761I

OFFICE-3H.B

CHEBRI EXPRESS COM
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OFFICE-3H.B
 N°7 IMMEUBLE(MAJESTIC

 BOULEVARD  MED 5 ، 35000،
TAZA MAROC

CHEBRI EXPRESS COM شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امل مع 
التجاري األول واد أمليل - 35252 

تازة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (31
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHEBRI EXPRESS COM
تحويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

األموال و خدمات األداء)االلكتروني
-)التجارة

-)الصادرات و الواردات.
امل مع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 35252 (- أمليل) واد  األول  التجاري 

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 82.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عامر الشبري):))822)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشبري  عامر  السيد 

اطاليا)12121)ميالنو اطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان الشبري عنوانه)ا()

تازة) (35252 1)واد أمليل) حي النهضة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (24 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2222)تحت رقم)312.

762I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHIFAE SOLUTIONS SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

   CHIFAE SOLUTIONS SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة بن مو�صى 

الكواش الطابق الثاني - 32222 

فاس   املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.69413

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2222 يونيو) (23 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الخضري))ضياء)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3534.
763I

fiduciairelaperformance

 STE DOMAINE EL ASRI
IKHWANE

شركة حات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
 STE DOMAINE EL ASRI

IKHWANE شركة حات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 5 
الكائن بالعمارة املنزه رقم 1 الحاجب  

- 51222 الحاجب املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56649
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE EL ASRI IKHWANE
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزراعي
االستيراد و التصدير.

 5 عنوان املقر االجتماعي):)الشقة)
الكائن بالعمارة املنزه رقم)1)الحاجب))

- 51222)الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: العسري) اناس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 522 ( (: العسري) يونس  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العسري  اناس  السيد 
ايت علي ايت نعمان الحاجب)51222 

الحاجب املغرب.
العسري عنوانه)ا() السيد يونس 
ايت علي ايت نعمان الحاجب)51222 

الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العسري عنوانه)ا() السيد يونس 
ايت علي ايت نعمان الحاجب)51222 

الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2546.

764I

fiduciairelaperformance

STE AGRI BRAMONA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
STE AGRI BRAMONA شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
25 الكائنة ب عمارة املنزه رقم 1  - 

51222 الحاجب املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (12
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI BRAMONA
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزراعي
ترافو ديفير و كونستريكسيون

االستيراد و التصدير.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -   1 الكائنة ب عمارة املنزه رقم) (25

51222)الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: العسري) اناس  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العسري  اناس  السيد 
الحاجب) نعمان  ايت  اعلي  ايت 

51222)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العسري  اناس  السيد 
الحاجب) نعمان  ايت  اعلي  ايت 

51222)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2526.
765I

fidomek

 SOCIETE NICE DES ETUDES
TECHNIQUES ET SUIVI

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE NICE DES ETUDES

TECHNIQUES ET SUIVI شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

62 حديقة 3 واد فاس تغات فاس 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

72529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانون) (2222 مارس) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE NICE DES ETUDES

.TECHNIQUES ET SUIVI

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

واد فاس تغات فاس) (3 حديقة) (62

32222)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصمد) عبد  مساوي  السيد 

درهم) (122 بقيمة) حصة  (1.222 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عبد  مساوي  السيد 

االسماعلية) شارع  (324 عنوانه)ا()

الزهور)22 32222)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عبد  مساوي  السيد 

االسماعلية) شارع  (324 عنوانه)ا()

الزهور)22 32222)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)29)ماي)2222 

تحت رقم)2425.

766I

AMJ MANAGEMENT

TOUCH DEAL
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 32   طنجة ، 92222، 
طنجة املغرب

TOUCH DEAL   شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منظر 
جميل الشارع 71 رقم 9 الطابق 

األول رقم 2 طنجة. - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
128795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  TOUCH DEAL
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخدمات) السلع  في  العامة 
والتوزيع وتسويق املنتجات الغذائية)
والتدريب) التجميل  ومستحضرات 

على األعمال التجارية..
منظر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (9 رقم) (71 الشارع) جميل 
92222)طنجة) (- 2)طنجة.) األول رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: سعد) بولعمان  السيد 
حصة بقيمة)1.222)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعد  بولعمان  السيد 
شارع موالي عبد العزيز اقامة الؤلؤة)
طنجة.) (21 شقة) (3 الطابق) الزرقاء)

92222)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعد  بولعمان  السيد 
شارع موالي عبد العزيز اقامة الؤلؤة)
طنجة.) (21 شقة) (3 الطابق) الزرقاء)

92222)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (24 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255448.
767I

RITAJ SUD S.A.R.L

NZA DESIGN
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
NZA DESIGN شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النعيم رقم 16 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42297

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NZA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DESIGN
 activité (: غرض الشركة بإيجاز)

.de design
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 72222 (- العيون) (16 رقم) النعيم 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: زركان) نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زركان  نهيلة  السيدة 
قطاع)24)بلوك م رقم)16)حي الرياض)

12122)الرباط املغرب. الرباط)))
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زركان  نهيلة  السيدة 
قطاع)24)بلوك م رقم)16)حي الرياض)

الرباط))12122)الرباط))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2222)تحت رقم)1997/2022.
768I

smaticomp

 TECHNICAL SECURITY
 SERVICES AND

INSPECTION
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 22322، 
casablanca maroc

 TECHNICAL SECURITY
 SERVICES AND INSPECTION

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 اوالد 
زيان املركز التجاري ابو حهبي الطابق 
3 رقم 94 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548813
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TECHNICAL SECURITY (:

.SERVICES AND INSPECTION
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدراسات.
اوالد) (84 (: عنوان املقر االجتماعي)
زيان املركز التجاري ابو حهبي الطابق)
البيضاء) الدار  (22222  -  94 رقم) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
342)حصة) ( (: السيد نسيم عواد)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: بالبدوي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 332 ( (: التزروتي) نجوى  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
بقيمة) (342 (: السيد نسيم عواد)

122)درهم.
 332 (: بالبدوي) نادية  السيدة 

بقيمة)122)درهم.
 332 (: التزروتي) نجوى  السيدة 

بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 26 السيد نسيم عواد عنوانه)ا()
عمارة ياميس س)22)حي انس)46222  

اسفي املغرب.

السيدة نادية بالبدوي عنوانه)ا()

دوار اوالد الحارثي الحساسنة سيدي)

املكي)26122)برشيد املغرب.

السيدة نجوى التزروتي عنوانه)ا()
بئرانزران) تجزئة  (4 بلوك) (145 رقم)

بنصفار)31222)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 26 السيد نسيم عواد عنوانه)ا()

عمارة ياميس س)22)حي انس)46222  

اسفي املغرب

السيدة نادية بالبدوي عنوانه)ا()

دوار اوالد الحارثي الحساسنة سيدي)

املكي)26122)برشيد املغرب

السيدة نجوى التزروتي عنوانه)ا()
بئرانزران) تجزئة  (4 بلوك) (145 رقم)

بنصفار)31222)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829966.

769I

STE ZIZ COMPTA

STE NOUJOME LKHIR SARL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE NOUJOME LKHIR SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 

11 رقم 32 حي املسيرة بودنيب 

الرشيدية  - 52152 بودنيب  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14227

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»اشغال مختلفة))

استغالل فالحي

الوساطة«)إلى)»مستغل في املعادن)

استغالل فالحي«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

يونيو)2222)تحت رقم)388.

772I

BBH CONSULTING SARL

NOVEMILA
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL

عمارة احالم 1 مكتب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 

42222، مراكش املغرب

NOVEMILA شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نور 5 

مكتب رقم   B34B  مكرر الطابق 

التاني شارع الحسن التاني جيليز - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (23

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOVEMILA

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية و ادارة املمتلكات

وكالة تنظيم املناسبات و التواصل)

والخدمات)

التجارة بالتقسيط.

 5 نور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) مكرر  ( (B34B ( ( رقم) مكتب 

(- التاني جيليز) الحسن  التاني شارع 

42222)مراكش املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نيت لحسن احمد):))1.222 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

لحسن) احمد  نيت  السيد 
إقامة لؤلؤة مراكش بلوك) عنوانه)ا()
أ))الطابق الثالت شقة رقم)33))زاوية)
ڭليز) باشا  زنقة  و  سيناء) إبن  زنقة 

42222))مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحسن) احمد  نيت  السيد 
إقامة لؤلؤة مراكش بلوك) عنوانه)ا()
أ))الطابق الثالت شقة رقم)33))زاوية)
ڭليز) باشا  زنقة  و  سيناء) إبن  زنقة 

42222))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137334.
771I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE AKKARRICH
 CONSTRUCTION DE
BATIMENTS SARL AU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE AKKARRICH

 CONSTRUCTION DE
BATIMENTS SARL AU شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
سيدي بوعفيف جماعة ايت يوسف 
و علي  الحسيمة 32222 الحسيمة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3561

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)32)يونيو)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»مركز سيدي بوعفيف جماعة ايت)

 32222 الحسيمة) ( علي) و  يوسف 

الحسيمة املغرب«)إلى)»شارع واد زيز)

الحسيمة)) (32222 امزورن الحسيمة)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

يوليوز)2222)تحت رقم)174.

772I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

CHAIN PROJECT
شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 12

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

CHAIN PROJECT شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحاج مكوار اقامة 4 مكتب 15 عين 

السبع - - الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.455541

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()الحسنية))عطار)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (552

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.222

طاهى))اشباك بتاريخ)22)يونيو)2222.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832326.

773I

BBH CONSULTING SARL

 PROPRIETES CONSEIL

INVESTISSEMENT
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING SARL

عمارة احالم 1 مكتب رقم 11 

الطابق 5 شارع يعقوب املنصور ، 

42222، مراكش املغرب

 PROPRIETES CONSEIL

INVESTISSEMENT  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نور 5 

مكتب رقم   B34B  مكرر الطابق 

التاني شارع الحسن التاني جيليز - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

126923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PROPRIETES CONSEIL (:

. INVESTISSEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

قانونية،)مالية)،)في التسييروفي العقار)

و في ادارة و تسيير املمتلكات.

 5 نور) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) مكرر  ( (B34B ( ( رقم) مكتب 

(- التاني جيليز) الحسن  التاني شارع 

42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 MENA CORINNE السيدة)
بقيمة) حصة  (MARGARET( :( ( 100

122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MENA CORINNE السيدة)
 21 شقة) عنوانه)ا() (MARGARET
 42222   2 ( ماجوريل إقامة إلڨسيا)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 MENA CORINNE السيدة)
 21 شقة) عنوانه)ا() (MARGARET
 42222  2 ( إلڨسيا) إقامة  ماجوريل 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (32 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137266.

774I

Société marocaine de révision des comptes

بارافارما�صي لوسيون بلو
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

بارافارما�صي لوسيون بلو شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم 3. 

الدارالبيضاء 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548797
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (28

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بارافارما�صي لوسيون بلو.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

املنتوجات الشبه طبية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة)

 .3 الرقم) االول  الطابق  (2 املشرق)

الدار البيضاء) (22222 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة هبة غيشا):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هبة غيشا عنوانه)ا()زنقة)

دي فالمون عمارة)15)رقم)13 22222 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هبة غيشا عنوانه)ا()زنقة)

دي فالمون عمارة)15)رقم)13 22222 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832232.

775I

JIYAR JAOUAD

HALA  AGRO-TERRE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

HALA  AGRO-TERRE  شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بني 

ازناسن رقم 41 عين ركادة بركان - 

63222 بركان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (17

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  HALA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. AGRO-TERRE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

األرا�صي زراعية

تربية الحيوانات األليفة.

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة بني)

(- بركان) ركادة  عين  (41 ازناسن رقم)

63222)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (522 ( (: السيدة ابرية ليلى)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة))عدي هاجر)):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ليلى  ابرية  السيدة 

تجزئة بني ازناسن رقم)41)عين ركادة)

بركان)63222)بركان املغرب.

عنوانه)ا() هاجر  عدي  ( السيدة)

زنقة) ( املبادرة) تجزئة  العونية  طريق 

 62222 وجدة) (18 رقم) (11 االشعاع)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ليلى  ابرية  السيدة 

تجزئة بني ازناسن رقم)41)عين ركادة)

بركان)63222)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2222)تحت رقم)392/2022.

776I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

S.A  SUPER
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

S.A  SUPER  شركة حات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 12  شــارع 

الحــريـــة  الطــابــق 3  شقـــة رقــم 5  --  

22122  الدار البيضاء  املغرب .

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.436.883

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2222 يونيو) (14 املؤرخ في)

جـمـيـــع)) ( »محـطـــة) نشاط الشركة من)

الخـــدمــــات)»)إلى)»مـنـعـــش))عــقـــاري)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832.122.

777I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

  MOUTACHAWEK EVENT
-  SARLAU

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

  MOUTACHAWEK EVENT

SARLAU  - شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حــي 

اإلدريــسـيـــة 1  زنقـــة 72  رقــــم 63  -- 

22532 الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548.821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  MOUTACHAWEK EVENT  -

.SARLAU
مـــمــــــول)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحــفـــالت).

حــي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 --   63 )رقــــم) (72 )زنقـــة) (1 اإلدريــسـيـــة)

22532)الدار البيضاء))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيد عــــزيـــــز مـــتـشـــــوق)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عــــزيـــــز مـــتـشـــــوق))عنوانه)ا()
حــي اإلدريــسـيـــة)1))زنقـــة)72))رقــــم)67  

22532)الدار البيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عــــزيـــــز مـــتـشـــــوق))عنوانه)ا()
حــي اإلدريــسـيـــة)1))زنقـــة)72))رقــــم)67  

22532)الدار البيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832.129.

778I

FISCALEX MAROC

wallifornia service
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

wallifornia service شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

ايوب رقم 135 الطابق رقم 2 بن 

صالح مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.74275

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تحويل)) ( تم) (2222 ماي) (13 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (135 »حي سيدي ايوب رقم)
 42222 (- بن صالح مراكش) (2 رقم)

دي) بيغل  »لي  إلى) املغرب«) مراكش 

حارتي الطابق االول شقة رقم)1. 11 

(- مراكش) كليز  مادلين  دكتور  شارع 

42222)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137321.
779I

JIYAR JAOUAD

LA ROUTE DE L›OASIS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

LA ROUTE DE L›OASIS شركة 
حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 41  
الطابق الثاني تجزئة بني ازناسن عين 

ركادة - 63222 بركان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROUTE DE L’OASIS
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

األرا�صي الزراعية.
تربية الحيوانات األليفة.

  41 رقم) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق الثاني تجزئة بني ازناسن عين)

ركادة)-)63222)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الهبري عالل))):))522)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: السيد الهبري عبدالسالم)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الهبري عالل)))عنوانه)ا()حي)
الناظور) سلوان  (123 رقم) السعادة 

62722)الناظور املغرب.
عبدالسالم)) الهبري  السيد 
 123 رقم) السعادة  حي  عنوانه)ا()
الناظور) (62722 الناظور) سلوان 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهبري عالل)))عنوانه)ا()حي)
الناظور) سلوان  (123 رقم) السعادة 

62722)الناظور املغرب
عبدالسالم)) الهبري  السيد 
 123 رقم) السعادة  حي  عنوانه)ا()
الناظور) (62722 الناظور) سلوان 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( االبتدائية ببركان)

2222)تحت رقم)390/2022.
782I

ISDM CONSULTING

SHM3
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SHM3 شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النعيم زنقة ابن صالح رقم 36 

العيون  - 72222 العيون  املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
42353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SHM3(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال اخرى).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 36 رقم) صالح  ابن  زنقة  النعيم 

العيون))-)72222)العيون))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمد ابريه)):))1.222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمد ابريه))عنوانه)ا()الحي)

 72222 ( الصناعي دون رقم السمارة)

السمارة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمد ابريه))عنوانه)ا()الحي)

 72222 ( الصناعي دون رقم السمارة)

السمارة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)24)يوليوز)

2222)تحت رقم)2048/2022.

781I

شركة ابهوش للخدمات

SOBEM-FISH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

 SOBEM-FISH

شركة حات مسؤولية محدودة

 حات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الثاني زنقة 
أمكالة رقم 795 املر�صى - 72242 

العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.39779

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
إصالح واستغالل قوارب الصيد)..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)يوليوز)

2222)تحت رقم)2148/2022.

782I

ديوان االستاح إحسان بنسودة

EUROMOBILIT
شركة حات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االستاح إحسان بنسودة
22 شارع عمر الخيام بوس ور ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
EUROMOBILIT  شركة حات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 تجزئة 

رامي سبتة الطابق 2 مكتب 8، 
معاريف - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.317769

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)25)مارس)2222)تم اإلعالم)
)باملاس و توزيع) بوفاة الشريك ماريو)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2222 مارس) (27 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

جينوفا) مريا  ناتلينا  السيد)ة()
صولينس))،))133,33)حصة).

((، ( باملاس) جيوسبينا  السيد)ة()
88,88)حصة).

((، ( باملاس) ريموندو  السيد)ة()
88,88)حصة).

((، ( باملاس) ماسيمو  السيد)ة()
88,88)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828582.

783I

PUSH CENTER

LE SALON EVENTS
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
LE SALON EVENTS شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

احمد توكي الطابق 2 الشقة 
12 الدار البيضاء  الدار البيضاء  

22222 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (15
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALON EVENTS
أو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط لالستيراد والتصدير.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد توكي الطابق)2)الشقة)12)الدار)
البيضاء))الدار البيضاء))22222)الدار)

البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: مليك) سعيدي  السيد 
حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مليك  سعيدي  السيد 
فرنسا)22222)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مليك  سعيدي  السيد 
فرنسا)22222)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)548661.
784I

INSTITUT PRIVE MOSELLE

INSTITUT PRIVE MOSELLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INSTITUT PRIVE MOSELLE
229-219 زنقة مصطفى املعاني 
الطابق الثاني ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
  INSTITUT PRIVE MOSELLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 229-219 
زنقة مصطفى املعاني الطابق الثاني 

- 22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548835
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (25
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INSTITUT PRIVE MOSELLE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدعم) و  التقوية  دروس  العطاء)

املدر�صي.

عنوان املقر االجتماعي):)219-229 
زنقة مصطفى املعاني الطابق الثاني)-)

22252)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ( مريزق) نرجس  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 522 ( (: الكمالي) صديق  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا() السيدة نرجس مريزق)
س) عمارة  النواصر  اجنحة  اقامة 
الدار) (27182 النواصر) (3 شقة س)

البيضاء)املغرب.
الكمالي عنوانه)ا() السيد صديق 
الرميطاج)) فلوري  طريق  ممر  (32

22252)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا() السيدة نرجس مريزق)
س) عمارة  النواصر  اجنحة  اقامة 
الدار) (27182 النواصر) (3 شقة س)

البيضاء)املغرب
الكمالي عنوانه)ا() السيد صديق 
الرميطاج)) فلوري  طريق  ممر  (32

22252)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)829971.

785I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MEDITERRANOS IMMO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

MEDITERRANOS IMMO شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2629  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (27

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDITERRANOS IMMO

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   2629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ازواغ) حورية  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ازواغ  حورية  السيدة 

 C Rue Du Marais  67822  1

Bischeim)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 D 1()السيد جالل غزالي عنوانه)ا

 Rue Du Marais  67822 Bischeim

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137462.

786I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PLATON CAPITAL
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب

platon capital شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2629  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 platon(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.capital

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع املباني املفروشة.

57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   2629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1 ( (: رويمي) مشيل  ايلي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

 ENSOF GROUP (« الشركة)

 MOROCCO( )SARL( AU(( ( :( ( 999

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايلي مشيل رويمي عنوانه)ا()

فيال رقم)12)تافرطة النخيل الشمالي))

42222)مراكش املغرب.

 ENSOF GROUP (« الشركة)
MOROCCO (SARL AU())عنوانه)ا()
فيال رقم)33)عملية مسك الليل شارع)
 42222 ( محمد السادس باب ايغلي)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيزي)) برادة  طارق  السيد 
38)تاركة)) عنوانه)ا()رياض تاركة رقم)

42222)مراكش املغرب
عنوانه)ا() بلواد  كريم  السيد 
فيال) (13 شارع محمد السادس كلم)
الصخيرات)) املنتوه  (22 انديكو) (12

12222)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137458.
787I

FINCOSA MARRAKECH

CAP VERT OLIVRAIE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

CAP VERT OLIVRAIE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لعوينة تمصلوحت - 42222 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.56767
الشريك) قرار  بمقت�صى 
 2221 دجنبر) (31 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) حات  شركة  حل  تقرر 
 CAP محدودة حات الشريك الوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( (VERT OLIVRAIE
مقرها) وعنوان  درهم  (32.222
تمصلوحت) لعوينة  دوار  اإلجتماعي 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (42222  -

انعدام النشاط.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
لعوينة تمصلوحت)-)42222)مراكش)

املغرب.)
و عين:

و) بنزعيتر  ( سمير) السيد)ة()
عنوانه)ا()7)تجزئة بن جلون سماللية)
كليز)42222)مراكش املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)135244.

788I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DUC INVEST
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2629 ، 42222، مراكش املغرب

DUC INVEST شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2629 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
127293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (18
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DUC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
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(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والقابضة) واإلدارة  االستشارات 

واستثمارات األسهم.
57)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  2629 البريد) صندوق  موريتانيا 

42222)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 synergies capital (sarl الشركة)
au((:((1.000)حصة بقيمة)122)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 synergies capital (sarl((الشركة
 Allée Cassiopée  1 عنوانه)ا() ()au

Lons 64142)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زروقي  ايمان  السيدة 
هاء) عمارة  ماجوريل  ياسمين  اقامة 
الشقة أ)5)شارع االمير موالي عبد هللا)

42222)مراكش املغرب
 Christophe السيد)
 Ter  26 عنوانه)ا() (DUCLUZEAU
  Rue Gardenat Lapostol 92152

Suresnes)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137459.
789I

FINCOSA MARRAKECH

CAP VERT OLIVRAIE
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

CAP VERT OLIVRAIE شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
لعوينة تمصلوحت - 42222 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.56767

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 23)مارس) املؤرخ في)
شركة حات) (CAP VERT OLIVRAIE
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)32.222)درهم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار لعوينة)
تمصلوحت)-)42222)مراكش املغرب)

نتيجة النعدام النشاط.
و عين:

و) بنزعيتر  ( سمير) السيد)ة()
7)تجزئة بنجلون سماللية) عنوانه)ا()
)ة() 42222)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
دوار) وفي  (2222 مارس) (23 بتاريخ)
لعوينة تمصلوحت)-)42222)مراكش)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (22 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2222)تحت رقم)135949.
792I

LK CONSULTING SARL

JIMM MAROC
شركة حات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
JIMM MAROC شركة حات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�صي تجزئة ام كلثوم شارع ناميبيا 
زنقة رقم 3 رقم 12 - 93152 مرتيل 

تطوان.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.22923

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (12 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (JIMM MAROC
مقرها) وعنوان  درهم  (122.222
اإلجتماعي الطابق االر�صي تجزئة ام)
رقم) (3 كلثوم شارع ناميبيا زنقة رقم)
12 - 93152)مرتيل تطوان نتيجة ل):)

صعوبات مالية دائمة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
االر�صي تجزئة ام كلثوم شارع ناميبيا)
12 - 93152)مرتيل) 3)رقم) زنقة رقم)

املغرب.)
و عين:

ابو سالمة) ( ( اسماعيل) السيد)ة()
 123 ب) مغنوليسطات  عنوانه)ا() و 
كمصفي) هوالندا  اميستردام  (1291

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
24)يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

2222)تحت رقم)1523.

791I

HLZCONSULTING

J.E.F CONSULTING INOV
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble(Riad(Nawal(G 1er
 étage(A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
J.E.F CONSULTING INOV شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املكتب 
1 عملية 191 برج تبقال رقم 25 
املحاميد 9 - 4222 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.118359

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2222 يونيو) (15 املؤرخ في)
شركة) (J.E.F CONSULTING INOV
حات مسؤولية محدودة حات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)درهم)
املكتب) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 25 رقم) تبقال  برج  (191 عملية) (1
مراكش املغرب) (4222  -  9 املحاميد)

نتيجة لعدم تحريك نشاط الشركة.
و عين:

و) ( عرفة) ( محمد) السيد)ة()
 4 رقم) صالح  بن  طريق  عنوانه)ا()
)ة() 42222)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
املكتب) وفي  (2222 يونيو) (15 بتاريخ)
 25 رقم) تبقال  برج  (191 عملية) (1

املحاميد))-)42222)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (29 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)7159.
792I

ديوان الخدمات

WIDE ANGLE
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16222، سيدي قاسم 
املغرب

WIDE ANGLE شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االسماعيلية رقم 46 - 16222 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

29211
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WIDE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ANGLE

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتحركة-خدمات) الصور  افالم 

االشهار-مصمم مواقع االنترنت.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االسماعيلية رقم)46 - 16222)سيدي)

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: العوي�صي) منال  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

522)حصة) ( (: السيد انس لكريم)

بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة منال العوي�صي عنوانه)ا()

 16222  46 رقم) االسماعيلية  حي 

سيدي قاسم املغرب.

حي) السيد انس لكريم عنوانه)ا()

832 16222)سيدي قاسم) افكا رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منال العوي�صي عنوانه)ا()

 16222  46 رقم) االسماعيلية  حي 

سيدي قاسم املغرب

حي) السيد انس لكريم عنوانه)ا()

832 16222)سيدي قاسم) افكا رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

يوليوز)2222)تحت رقم)167.

793I

ASSIFILL BUILDINGS
تأسيس شركة املساهمة

 CASABLANCA ،22242 ،

MAROC

ASSIFILL BUILDINGS  »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 34، زنقة 

املنارة، حي الهنا) -، 22222 

الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.548.917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

األسا�صي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSIFILL BUILDINGS

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة) شركة  (، العامة) األشغال 

املدنية..
عنوان املقر االجتماعي):)34،)زنقة)

22222)الدار) (-( املنارة،)حي الهنا)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 522.222 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

 SOCIETE الشركة)

 MAGHREBIENNE DE GENIE

حصة) (CIVIL( SOMAGEC( :( ( 4.996

بقيمة)122)درهم للحصة).

 1 ( (: السيد))جزيف روجي سهيون)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

فايس) يان  سباستيان  السيد 

صاهيون):))1)حصة بقيمة)122)درهم)

للحصة).

حصة) (1 ( (: بنيشو) البير  السيد 

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيد الركراكي بلقرس):))1)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

 SOCIETE الشركة)

 MAGHREBIENNE DE GENIE

بصفته)ا() (CIVIL SOMAGEC

زنقة) تقاطع  عنوانه)ا() متصرف 

املسفيوي،) محمد  زنقة  و  كوربي 

عكاشة)22222)الدار البيضاء)املغرب

فايس) يان  سباستيان  السيد 

متصرف) بصفته)ا() صاهيون 

عنوانه)ا()4)،شارع املحيط االطل�صي،)

الطابق السفلي شقة ف4)تجزئة دار)

سوينيا)22222)الدار البيضاء)املغرب

سهيون) روجي  جزيف  ( السيد)

(،11 عنوانه)ا() متصرف  بصفته)ا()

الدار) (22222 االطل�صي) املحيط 

البيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

 CABINET DES الشركة)

 CONSULTATIONS JURIDIQUES

)ا( ( (»ET( FINANCIERES( »CCJF

عنوانه)ا() محاسب  خبير  بصفته 

اقامة اليخت،) 63،)شارع لكورنيش،)

الدار) (22222  5 الطابق) ب  عمارة 

البيضاء)املغرب

األسا�صي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

 5)باملائة).

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال�صيء.

بقبول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832199.

794I

marrakech externalisation

KENYACO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha  résidence(excel(sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

KENYACO شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

على اليمين, زاوية شارع طارق ابن 
زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيور 

, عمارة 18, شقة رقم 6 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

127133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KENYACO
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

أعمال أو إنشاءات مختلفة)؛

تنسيق وتنفيذ جميع) (، الشركة) (-

األعمال أو مشاريع الهندسة املدنية)

،)أعمال البناء)ل ميع املهن)،)أعمال)

الترابية)،)الطرق)،)الشبكات املختلفة)

الهياكل) (، التكييف) (، الكهرباء) (،
الديكور) (، الدهانات) (، املعدنية)

الحرفي وتطوير جميع أعمال البناء)،)

الترويج أو التقسيم الفرعي أو امل مع)

لإلسكان أو اإليجار أو البيع في ملكية)

مشتركة)؛



13581 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

-)استيراد و تصدير)؛
-)املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)
نفس) لها  التي  الشركات  جميع  في 
الغرض التي سيتم إنشاؤها أو القائمة)
بالفعل عن طريق االكتتاب في رأس)
على) االستحواح  طريق  عن  أو  املال 
األوراق املالية)،)كمساهم أو شريك)؛.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم على اليمين,)زاوية شارع طارق ابن)
اقامة اكسلسيور) (, ابن عائشة) زياد,)
 42222  -  6 شقة رقم) (,18 عمارة) (,

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 12.222 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: اليزيد جالل) املسطا�صي  السيد 
122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)
(: اليزيد جالل) املسطا�صي  السيد 

122)بقيمة)122)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
جالل) اليزيد  املسطا�صي  السيد 
 527 رقم) الصناعي  الحي  عنوانه)ا()
سيدي غانم)42222)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

جالل) اليزيد  املسطا�صي  السيد 
 527 رقم) الصناعي  الحي  عنوانه)ا()
سيدي غانم)42222)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137516.
795I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

NEWTECH GREEN ENERGY
شركة حات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

 NEWTECH GREEN ENERGY

»شركة حات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم61 

شارع اللة الياقوت  الزاوية مصطفى 

معاني  املركز التجاري رياض  56 

الطابق االول - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.312841

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تقرر) (2221 يناير) (25 في) املؤرخ 

 NEWTECH إغالق فرع تابع لشركة)

تسميته) (GREEN ENERGY

 NEWTECH GREEN ENERGY

الطابق) ( (14 والكائن عنوانه في رقم)

(- ا حداف) ( السفلي تجزئة الحسنية)

53122)ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (27 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

2221)تحت رقم)24.

796I

PROCHECK
إعالن متعدد القرارات

 CASABLANCA ،22242 ، .

MAROC

PROCHECK »شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 96، زنقة 

بيير بارون - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

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

.145.243

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)

تم اتخاح) (2222 أبريل) (21 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 

مايلي:)استقالة رئيس مجلس اإلدارة

على) ينص  الذي  (:2- رقم) قرار 

مايلي:)تعيين رئيس مدير عام)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)
الودغيري) خالد  السيد  استقالة  (-
اإلدري�صي الحسني من مهامه كرئيس)
مجلس اإلدارة مع االحتفاظ بمهامه)

كمتصرف.
على) ينص  الذي  (:2- رقم) بند 
مايلي:)تعيين السيدة زينب الودغيري)
اإلدري�صي الحسني رئيسا مديرا عاما.))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)829255.
797I

 GROUPE SCOLAIRE NEW
DOUVILLE PRIVE
إعالن متعدد القرارات

 CASABLANCA ،22242 ، .....
MAROC

 GROUPE SCOLAIRE NEW
DOUVILLE PRIVE »شركة حات 
املسؤولية املحدودة حات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: جماعة 
أوالد عزوز، دوار محفوظ، إقليم 
النواصر - 22222 الدار البيضاء  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.431.827

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
تم اتخاح) (2222 يونيو) (16 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
مايلي:)الرفع من الراسمال االجتماعي)

للشركة)
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�صي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)))
االجتماعي) الراسمال  من  الرفع  (1-
درهم الى) (100.000،00 للشركة من)
طريق) عن  درهم  (1.600.000،00
درهم) (1.500.000،00 اكتتاب)
ارض) في  ممثلة  عينية  بمساهمة 

موضوع) مربع  متر  (1.276 مساحتها)

 163276/ عدد63) العقاري  الرسم 

ملالكها السيد عبد هللا رضوان.

بند رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�صي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832212.

798I

L2B CONSULTING

NKK CONSULTING - NKKC
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L2B CONSULTING

 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er

 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc

 NKK(CONSULTING - NKKC

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 

شارع أحمد امل اطي، إقامة األلب، 

الطابق األول، رقم 8 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (29

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NKK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING - NKKC
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 Conseil (: غرض الشركة بإيجاز)
 en gestion des risques sur la

 conformité en
 matière de criminalité   

.financière
عنوان املقر االجتماعي):)13،)شارع)
أحمد امل اطي،)إقامة األلب،)الطابق)
8 - 22222)الدارالبيضاء) األول،)رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: األمين) نتاليا  السيدة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() األمين  نتاليا  السيدة 
 22222 بوسكورة) مالك  والد  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() األمين  نتاليا  السيدة 
 22222 بوسكورة) مالك  والد  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
832384- رقم) تحت  (2222 يوليوز)

.23217
799I

STE FIDUCAT

CADDIEXPRESS
شركة حات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

CADDIEXPRESS شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي املحل 
رقم 1 عمارة 42 حي االزدهار منار  - 

42222 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.92397

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
تغيير) تم  (2222 ماي) (26 في) املؤرخ 
التغدية) »بيع  من) الشركة  نشاط 
»بيع البقالة) إلى) العامة بالتقسيط«)

بالتقسيط«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137525.
822I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

 CENTRE DE FORMATION
 HORIZON TECHNOLOGIE

PRIVE

إعالن متعدد القرارات

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -22 الطابق األول رقم 5 ، 
32222، فاس مغرب

 CENTRE DE FORMATION
 HORIZON TECHNOLOGIE
PRIVE »شركة حات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 

رقم 13 الطابق الرابع عمارة رقم 2 
زنقة االخضر غيالن شارع شفشاوني 

م ج فاس - 32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.53565

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)ماي)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد ثاني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:))
الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
الطابق) (13 للشركة من)»مكتب رقم)
االخضر) زنقة  (2 رقم) عمارة  الرابع 

(- غيالن شارع شفشاوني م ج فاس)

»تجزئة) إلى) املغرب«) فاس  (32222

البركة رقم)128)شقة)2)مكرر الطابق)

32222)فاس) األول بن سودة فاس)-)

املغرب«.

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مايلي:))تم تعيين مسير جديد للشركة)

كمسير) القادر  عبد  جهي  السيد)ة()

آخر ثاني))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)3213.

821I

شركة ابهوش للخدمات

AL WIFAQ FISH
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

AL WIFAQ FISH  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثاني زنقة 

أمكالة رقم 795 املر�صى - 72242 

العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.39777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) (2222 يونيو) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

إصالح واستغالل قوارب الصيد)..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)27)يوليوز)

2222)تحت رقم)2142/2022.

822I

CONSEIL ASSISTANCE PME

ب ت أ فارما
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca Maroc

ب ت أ فارما شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ب 
34  تجزئة هبة  ال ديدة - 24222 

ال ديدة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤولية 
محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
19529

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 ماي) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ب ت أ)

فارما.
غرض الشركة بإيجاز):)الصيدلة.

محل ب) (: عنوان املقر االجتماعي)
 24222 (- ال ديدة) ( تجزئة هبة) ( (34

ال ديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.222 ( (: أنس) ابطارني  السيد 
حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أنس  ابطارني  السيد 
  9 عمارة او الشقة) ( (1 اقامة الزهور)

ال ديدة)24222)ال ديدة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أنس  ابطارني  السيد 
  9 عمارة او الشقة) ( (1 اقامة الزهور)

ال ديدة)24222)ال ديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بال ديدة))بتاريخ)29)يونيو)

2222)تحت رقم)-.
823I

MOORE CASABLANCA

مافودير فوندري
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

مافودير فوندري شركة املساهمة
و عنوان مقرها االجتماعي شارع 
عبدهللا ابراهيم طريق ثانوية 

1277كم 9 الحي الحسني - 22232 
الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.44295
بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)دجنبر)2221)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
املساهمة«)إلى)»شركة حات املسؤولية)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828539.
824I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

SPEED EVASION
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SPEED EVASION شركة حات 
مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 

جاسمين شقة رقم 35 كامب الغول  
- 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.46211
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) (2222 ماي) (31 في) املؤرخ 
حات) شركة  (SPEED EVASION
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)درهم)
اقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
كامب الغول)) (35 جاسمين شقة رقم)
نتيجة) املغرب  مراكش  (42222  -

لتوقيف نشاط الشركة وتصفيتها.
و عين:

ديالكور و) ( ( كريستوف) السيد)ة()
اقامة جاسمين شقة رقم) عنوانه)ا()
مراكش) (42222 ( الغول) كامب  (35

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد ال معية الختامية)
اقامة) وفي  (2222 ماي) (31 بتاريخ)
كامب الغول)) (35 جاسمين شقة رقم)

- 42222)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137523.
825I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

LANGUAGE CONNECT
شركة حات مسؤولية 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

LANGUAGE CONNECT شركة 
حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 

كامب منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�صي جليز - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.128771

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)16)يونيو)2222)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الشقة) منجان  كامب  فرح  »اقامة 
رقم)2)الطابق االر�صي جليز)-)42222 
الحي) (228 »رقم) إلى) مراكش املغرب«)

اسفي) غانم طريق  الصناعي سيدي 

مراكش)) (. (- (TK( N°29 رقم) مكتب 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137527.

826I

ال يما

كلوبال بارك يحيى
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ال يما

35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5  املدينة ال ديدة ، 52222، 

مكناس املغرب

كلوبال بارك يحيى شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 3 

شقة 6 الطابق 1 جنان مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (13

املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)كلوبال) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

بارك يحيى.

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

التجارة.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- 1)جنان مكناس) الطابق) (6 3)شقة)

52222)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 422 ( (: هللا) عبد  بعدي  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة بزازو فوزية):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة بعدي))يحيى):))222)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

السيدة بعدي مريم):))122)حصة)

بقيمة)122)درهم للحصة).

((: الزهراء) فاطمة  بعدي  السيدة 

122)حصة بقيمة)122)درهم للحصة)

.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بعدي عبد اللة عنوانه)ا()

عين) والل  ايت  (22 فيال) (22 املنتزه)

عرمة)52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا() فوزية  بزازو  السيدة 

عين) والل  ايت  (22 فيال) (22 املنتزه)

عرمة)52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا() يحيى  بعدي  السيد 

عين) والل  ايت  (22 فيال) (22 املنتزه)

عرمة)52222)مكناس املغرب.

عنوانه)ا() مريم  بعدي  السيدة 

عين) والل  ايت  (22 فيال) (22 املنتزه)

عرمة)52222)مكناس املغرب.

الزهراء) فاطمة  بعدي  السيدة 

عنوانه)ا()املنتزه)22)فيال)22)ايت والل)

عين عرمة)52222)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد بعدي عبد هللا عنوانه)ا()
عين) والل  ايت  (22 فيال) (22 املنتزه)

عرمة)52222)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2222)تحت رقم)2542.
827I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FOIN AND CO

إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FOIN AND CO »شركة حات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 24 شار 
االمير موالي عبد هللا  - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.114815

بمقت�صى ال مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)29)أبريل)2222

تم اتخاح القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد المين الكسيس مجموع)
 52 حصصه في الشركة واملقدرة ب)

GIPROAIR(حصة لفائدة شركة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت شركة)LIJUAN)مجموع)
 52 حصصها في الشركة واملقدرة ب)

GIPROAIR(حصة لفائدة شركة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة الى العنوان التالي)
رقم) غانم  سيدي  الصناعي  الحي  (:

484)مكتب رقم)16)مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
في) للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 
العنوان التالي):)الحي الصناعي سيدي)
غانم رقم)484)مكتب رقم)16)مراكش

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) حصص  مجموع  اصبح 

من) كلها  حصة  (122 ب) واملقدرة 

GIPROAIR(نصيب شركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2222)تحت رقم)137529.

828I

F.M CONSULTING

إلكتروميكانيك إنرجي

شركة حات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

إلكتروميكانيك إنرجي شركة حات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة للتصدير، تجزئة 24ب تجزئة 

24أI -طنجة- - 92292 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.33891

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

تمت) (2222 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أحمد يوسفي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (4.222

122)حصة لفائدة))السيد))ة()موالي)

أبريل) (18 بتاريخ) الزيداني  مصطفى 

.2222

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) (25 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

2222)تحت رقم)255463.

829I

EXCELLENTIA Consulting

)BIMGO) بيمكو
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليمان عزمي الطابق 
6 مكتب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 22362، 
الدارالبيضاء املغرب

بيمكو )BIMGO( شركة حات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
أنوال إقامة فلوري  11 مكتب رقم  

4  - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (12
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بيمكو) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(BIMGO(
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقنية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكتب رقم)) (11 ( أنوال إقامة فلوري)

4  - 14222)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 722 ( (: برادرز) كابراند  الشركة 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
 322 ( (: الباز) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة كابراند برادرز عنوانه)ا()
 66 رقم) اسماعيل  موالي  شارع 

73222)الداخلة املغرب.
عنوانه)ا() الباز  املصطفى  السيد 

 5 اقامة املستقبل البديل عمارة س)

الشقة)6)شارع طارق ابن زياد)12222 

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كرسيت  امين  السيد 

الداخلة) (73222   64 حي املنتزه رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)28)يونيو)

2222)تحت رقم)91868.

812I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة رواق الحرمين
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة رواق الحرمين  شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 قطعة 

432 مس د الوفاءـ الوفاء 2 طريق 

صفرو- فاس - 32262 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.38227

الشريك) قرار  بمقت�صى 
الوحيداملؤرخ في)22)يونيو)2222)تقرر)

حات مسؤولية محدودة) حل شركة 

رواق) شركة  الوحيد  الشريك  حات 

 12.222 رأسمالها) مبلغ  ( ( الحرمين)

 41 اإلجتماعي) درهم وعنوان مقرها 

 2 الوفاء) مس د الوفاءـ) (432 قطعة)

فاس) (32262 (- فاس) طريق صفرو-)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

الدي تأسست من أجله الشركة

و حدد مقر التصفية ب)41)قطعة)

طريق) (2 الوفاء) مس د الوفاءـ) (432

صفرو-)فاس)-)32262)فاس املغرب.)
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و عين:
و) ( رايس) ( ( ( رشيد) السيد)ة()

شقة) الشرفاء) تجزئة  (23 عنوانه)ا()

فاس) ايموزار  طريق  مالك  اقامة  (4

)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (32262

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

41)قطعة)432)مس د الوفاءـ)الوفاء)

2)طريق صفرو-)فاس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2222)تحت رقم)2806/2022.

811I

Afifa(BELHANA

FINANCEO
شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Afifa(BELHANA

شارع 11 يناير٬ عمارة ٲدرار٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب رقم 3 حي 

الداخلة، 82262، ٲكادير٬ املغرب

FINANCEO شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فرحات حشاد٬ بلوك ٬A2 رقم ٬17 

الطابق الثاني٬ حي القدس٬ - 82262 

ٲكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.12381

الشريك) قرار  بمقت�صى 

 2222 ماي) (32 في) املؤرخ  الوحيد 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

درهم«) (490.000,00« قدره)

إلى) درهم«) (10.000,00« من) أي 

((: طريق) عن  درهم«) (500.000,00»

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (21 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2222)تحت رقم)112729.
812I

FLASH ECONOMIE

 KANOUNI BROTHERS
CAPITAL PROPERTIES

شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KANOUNI BROTHERS CAPITAL
PROPERTIES

  شركة حات مسؤولية محدودة حات 
الشريك الوحيد

  مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 

-  الدار البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548895
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (24
مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية
حات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 KANOUNI BROTHERS
CAPITAL PROPERTIES:تسمية)

الشركة
-وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية
جميع) خالل  واملشورة  الدعم 

مراحل بيع أو تأجير العقارات
46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)2)الشقة رقم)6 -  

الدار البيضاء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 122.222 :مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
:السيد كنوني عبد الحق):)1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) ( (

وصفات ومواطن الشركاء

السيد كنوني عبد الحق عنوانه)
حي موالي عبد هللا زنقة)144)رقم)31 

-)الدار البيضاء

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

السيد كنوني عبد الحق عنوانه)
حي موالي عبد هللا زنقة)144)رقم)31 

-)الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832139

813I

FLASH ECONOMIE

 PANORAMA

 INVESTISSEMENT MAROC

SARL AU
إعالن متعدد القرارات

 PANORAMA INVESTISSEMENT

 MAROC SARL AU

شركة حات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها))10000,00)درهم

عرفي) عقد  بمقت�صى  1ـ)

قرر) (14/06/2022 بتاريخ) مؤرخ 

بانوراما) لشركة  الوحيد  الشريك 

انڢيستيسمون شركة حات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  دات  املحدودة 
مقسم إلى) (، درهم) (12222 رأسمالها)

 122 بقيمة) اجتماعية  حصة  (122

(: اإلجتماعي) مقرها  للحصة،) درهم 

،221)ناصية شارع الزرقطوني وشارع)

إقامة فهد،) (، جالل الدين اسيوطي)

ما) البيضاء) الدار  (، االر�صي) الطابق 

يلي):

إعادة تعيين السيد جانغوربان) (-

غالم ريزا مديرا مشاركا للشركة لفترة)

غير محددة.

ندى) السيدة  تعيين  إعادة  (-

مزداوي مديرة مشاركة للشركة لفترة)

غير محددة.

األسا�صي) القانون  تجديد  (-

أعاله) التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتاريخ)14/06/2022..

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت) (01/07/2022 بتاريخ) البيضاء)

رقم)829971.

814I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE AMLAK SERVICES
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE AMLAK SERVICES

sarl AU

شركة أمالك خدمات

تعديالت قانونية 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

قرر الشريك الوحيد) (06/06/2022

حات) شركة  خدمات  أمالك  لشركة 

وحيد،) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

درهم،) (100.000,00 رأسمالها)

621)تجزئة بئر انزران) املتواجدة ب):)

طانطان ما يلي):)

تفويت كامل الحصص أي) (•

السيد شوكي) ملك  في  حصة  (1222

محمد لفائدة السيد امبارك ملدن.

ادماج السيد امبارك ملدن) (•

كشريك وحيد في الشركة.

شوكي) السيد  استقالة  (•

للشركة) كمسير  مهامه  من  محمد 

القوانين) والتشطيب عن اسمه من 

التأسيسية للشركة.

ملدن) امبارك  السيد  تعين  (•

مسير لشركة ملدة غير محدودة.

الشركة) نشاط  توسيع  (•

والتصفيف) التلفيف  مجال  إلى 

والتنظيف.)))

وتحيين) قانونية  تعديالت  (•

القوانين التأسيسية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بطانطان بتاريخ)01/07/2022)تحت)

رقم)128. 

816I



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13586

FLASH ECONOMIE

FRANCHISE EXPERT SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 

FRANCHISE EXPERT SARL

شركة حات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها   100000,00 درهم

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ)23/05/2022  بالدار البيضاء)

املسؤولية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة حات املميزات التالية:))

 FRANCHISEشركة التسمية:) ( (-

EXPERT SARL

-)املوضوع:

 -1)صالون التجميل

وبيع وتصدير) استيراد وشراء) (2-  

وتوزيع واستغالل جميع أنواع املواد)

املتعلقة) اللوازم  أو  امللحقات  أو 

بمنتجات التجميل.

-)املقر االجتماعي:)12)شارع الحرية)

الطابق)3)شقة)5)الدار البيضاء

درهم) ألف  مئة  املال:) رأس  (-

إلى) مقسمة  ()DH  100000,00(

)1222حصة) ألف حصة اجتماعية)

اجتماعية()بقيمة مائة درهم للحصة.)

   (DH 100,00(

ووزعت على الشكل التالي:))

-)السيدة انتصار بوقنطير الحاملة)

  BE823722 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 622 اجتماعية) حصة  مئة  ستة 

حصة اجتماعية).

السيدة سماح ساجد الحاملة) (- (

  BB87627 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 422 اجتماعية) حصة  مائة  أربع 

حصة اجتماعية)))

فاتح) من  االجتماعية:) السنة  (-

يناير إلى الحادي والثالثون من دجنبر.

تسعة وتسعون سنة من) املدة:) (-

في) إال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يوم 

حالة التصفية املسبقة او التمديد.)

الشركة) تسير  واإلدارة:) التسيير  (-

بوقنطير) سماح  السيدة  طرف  من 

والسيدة سماح ساجد.

الس ل) في  الشركة  تس يل  تم 

تحت) البيضاء) للدار  التجاري 

رقم547293.

817I

FLASH ECONOMIE

CORNOUAILLE PROMO

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد  

))بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (, (2222 يونيو) (29

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:

 CORNOUAILLE PROMO»»

S.A.R.L. A.U)التسمية):)

زنقة) القدس  حي  التجاري:) املقر 

الطابق االر�صي سيدي) (45 الرقم) (6

البرنو�صي الدار البيضاء.

الهدف التجاري:

-)منعش عقاري

 122.222 في) محدد  الرأسمال:)

حصة (1222 إلى) مقسمة   درهم 

)كما يلي:

 1222 الراحي) هشام  السيد  (- (

حصة.

املدة:)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

الراحي) هشام  السيد  التسيير:)

والسيدة عائشة الراحي.

املحكمة) القانوني:) اإليداع 

الرقم) تحت  البيضاء) الدار  التجارية 

829622)س ل تجاري رقم548423.

818I

FLASH ECONOMIE

 GREEN INTELLIGENCE

SERVICES

إعالن متعدد القرارات

 GREEN INTELLIGENCE

SERVICES

شركة حات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي:  تجزئة البركة 

تجزئة 22 سيدي مومن

  الدار البيضاء

رأسمالها : 522222 درهم

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

469157

بمقت�صى ال مع العام اإلستثنائي)

قرر) (2222 يونيو) (22 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي

بمبلغ) الشركة  مال  رأس  -رفع 

 (422.222.22( أربعمائة ألف درهم)

ألف) خمسمائة  إلى  ليرتفع  درهم 

يتم منح مبلغ) درهم.) ()522.222.22(

الزيادة من خالل)

مال حسابات) رأس  في  التأسيس 

االئتمان ال ارية للشركاء

املؤس�صي) الغرض  امتداد  (-

للشركة بإضافة األنشطة التالية:

قطاع) في  والتوزيع  االستيراد 

املنتجات) أنواع  ل ميع  السيارات 

بالهياكل) املتعلقة  والخدمات 

نقل) (، املبرد) )النقل  الصناعية)

النقل) (، الركاب() نقل  (، البضائع)

الحضري)

الكهربائي)،)اإلدارة الفنية املركزية)

لألساطيل)؛

تصنيع اكسسوارات السيارات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يوليوز)2222)تحت رقم)832285.

819I

FLASH ECONOMIE

ISLY OIL
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

ISLY OIL
مكاوي) محمد  السيد  أعطى 
القاطن في)4)تجزئة الوحدة زنقة أبو)
دار الغفاري حي املحمدي وجدة تسيير)

االيجار):
في) (ISLY OIL SARL AU لشركة)
 122.222 رأسمالها) التاسيس  طور 
اوالد) دوار  وجدة  في  مقرها  و  درهم 

الرحالي
تجارة:

الوقود) بيع  خدمة  محطة 
املوجودة في وجدة)،)دوار اوالد الرحالي)
21-28-2222)حتى) ،)من تاريخ البدء)

تاريخ االنتهاء)2232-27-31)،
)قابلة للتجديد باتفاق ضمني.

822I

DAMS PROD

DAMS PROD
شركة حات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAMS PROD
 شركة حات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجتماعي: 332شارع ابراهيم 
الروداني اقامة ريحان الطابق 5 رقم 

21 الدار البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547591
في) مؤرخ  موثق  عقد  :بمقت�صى 
القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (21
املسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية
حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة
 DAMS PROD(:تسمية الشركة

منتج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) يؤلف  الذي  السينمائية،) األفالم 
ويعين) نصوص،) تكوين  في  يتسبب 
لتوجيه) الالزمين  الفنيين  املوظفين 
وتس يل) السينمائي  التصوير 

الصوت.
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332شارع) اإلجتماعي:) مقرها 

ريحان) اقامة  الروداني  ابراهيم 

الطابق)5)رقم)21)الدار البيضاء

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 12.222 الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي

السيد هشام ضمير))52حصة

السيدة ايت حدو كنزة)52)حصة

والعائلية) الشخصية  :األسماء) ( (

وصفات ومواطن الشركاء

 2 عنوانه) ضمير  هشام  السيد 

الدار) البعمراني  محمد  موالي  زنقة 

البيضاء.

عنوانها) كنزة  ايت حدو  ( السيدة)

2)زنقة موالي محمد البعمراني الدار)

البيضاء

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

 2 عنوانه) ضمير  هشام  السيد 

الدار) البعمراني  محمد  موالي  زنقة 

البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2222 

821I

ملياء)الحيرش

شركة مستر كار ش.م.م.

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش

رقم 4 تجزئة عمار ، 24352، سيدي 

بنور املغرب

شركة مستر كار ش.م.م. شركة حات 

مسؤولية محدودة حات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 ارض 

الخير سيدي بنور  سيدي بنور 

24352 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3253

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانون) (2222 فبراير) (18

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مستر كار ش.م.م..

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

82)ارض) (: عنوان املقر االجتماعي)

بنور) سيدي  ( بنور) سيدي  الخير 

24352)سيدي بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

12.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مقبال عبد الوافي)):))1.222 

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوافي)) عبد  مقبال  السيد 

45)حي الوفاء)سيدي بنور)) عنوانه)ا()

24352)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوافي)) عبد  مقبال  السيد 

45)حي الوفاء)سيدي بنور)) عنوانه)ا()

24352)سيدي بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

مارس)2222)تحت رقم)37.

822I

comptable - lafrikh said 

زيان إمو

شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة مدنية عقارية

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc

زيان إمو »شركة مدنية عقارية«

وعنوان مقرها اإلجتماعي: مركز 

واومنة جماعة واومنة  54222 

خنيفرة  املغرب

»تأسيس شركة مدنية عقارية«

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

4453

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

2222)تقرر تأسيس شركة) 22)يونيو)

مدنية عقارية حات البيانات التالية:

عند) متبوعة  الشركة،) تسمية  ( (

زيان) تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

إمو.

شراء،) بإيجاز:) الشركة  غرض  (

كراء)بناء)))وامتالك العقارات،))ادارة)

وتسيير االكرية).

مركز) االجتماعي:) املقر  عنوان  ( (

 54222 ( واومنة) جماعة  واومنة 

خنيفرة))املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة  ( (

الشركة))سنة(:)99

))مبلغ رأسمال الشركة:)122.222 

درهم

 122 النقدية:) الحصص  مبلغ  ( (

درهم

مبلغ الحصص العينية مع وصف)

موجز لها وتقييم لها:)-)درهم،)-

)))))بيانات حول الشركاء

)األشخاص الطبيعيون:)

عبد) علوي  سعيدي  السيد)ة() (-

والكائن) شريك  بصفته)ا() ( العزيز)

 résidant à 17 Rue ب:) عنوانه 

 Lucie Aubrac  19122 Brive La

Gaillarde))فرنسا.

)األشخاص املعنويون:)

 POIRIER IMMOBILIER  -

»شركة) (INVESTISSEMENTS

شريك) بصفتها  البسيطة«) التوصية 

 19 ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

 Route( du( Poirier( Haut,( 19240

SAINT-VIANCE            SAINT-

                   VIANCE                     SAINT-VIANCE

SAINT-VIANCE            SAINT-

                                                                 VIANCE                     SAINT-VIANCE

فرنسا

عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء:)914588751

DAVID PÉAN(:املمثل الدائم

-))))))))األسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة)

اتجاه الغير:

)األشخاص الطبيعيون:)

 David PÉAN السيد)ة() (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته)ا()

 Route du Poirier Haut 19242 19

SAINT-VIANCE            SAINT-

VIANCE                     SAINT-VIAN

CE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))فرنسا

)األشخاص املعنويون:)

 POIRIER IMMOBILIER  -

»شركة) (INVESTISSEMENTS

شريك) بصفتها  البسيطة«) التوصية 

 19 ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

 Route du Poirier Haut 19242

SAINT-VIANCE            SAINT-

VIANCE                     SAINT-VIAN

CE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))فرنسا

عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء:)914588751

التجاري) الس ل  في  التقييد  ( تم)

رقم) تحت  (2222 يوليوز) (27 بتاريخ)

.4453

823I
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FLASH ECONOMIE

AMBASSADOR TOWN 

شركة حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AMBASSADOR TOWN شركة 

حات مسؤولية محدودة حات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 شارع 

الزرقطوني الطابق 7 رقم 37  - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤولية 

محدودة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانون) إعداد  تم  (2222 يونيو) (22

مسؤولية) حات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  حات  محدودة 

باملميزات التالية:

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMBASSADOR TOWN

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

41)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   37 رقم) (7 الطابق) الزرقطوني 

22222)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 122.222 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.222 ( (: ( السيدة بنكيران غيثة)

حصة بقيمة)122)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة بنكيران غيثة)

زنقة الفنيدق زاوية زنقة احفير) (42

الدار) (22222 انفا) (1 تجزئة امزوكة)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيدة بنكيران غيثة)

زنقة الفنيدق زاوية زنقة احفير) (42

الدار) (22222 انفا) (1 تجزئة امزوكة)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يونيو)2222)تحت رقم)828677.

824I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/59
حساب رقم : 5421

الطرف األول):
تنوب) ورثة هاجر عبد الحفيظ،)
البطاقة) رقم  صديق،) هاجر  عنهم 
التعريف الوطنية):)A724358)مغربي)

ال نسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  هاجر،) صديق 
التعريف الوطنية):)A724358)مغربي)

ال نسية.
امين هاجر،)رقم بطاقة التعريف)
مغربي) (A724352 (: الوطنية)

ال نسية.
األصل التجاري):)بيع امل وهرات.
رقم الس ل التجاري):)112872.

سيدي) شارع  الرباط  (: العنوان)
فاتح رقم)139.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة الس ل التجاري

52 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/62
حساب رقم : 5422

الطرف األول):
البطاقة) رقم  اهالل،) السعدية 
 A482111 (: الوطنية) التعريف 

مغربية ال نسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  الداوزي،) وداد 
 AB263758 (: الوطنية) التعريف 

مغربية ال نسية.
املالبس) بيع  التجاري  األصل 

ال اهزة.
رقم الس ل التجاري):)96292.

رشيد) موالي  شارع  (1 (: العنوان)
تمارة املركز.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة الس ل التجاري

53 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/51
حساب رقم : 5356

الطرف األول):
رقم) العمراني،) زكرياء) سيدي 
 A653515(:(بطاقة التعريف الوطنية

مغربي ال نسية.
الطرف الثاني):

BEAUTIFUL GOLD(شركة
سيدي زكرياء) (: مسيرها القانوني)
التعريف) بطاقة  رقم  العمراني 
مغربي) (A653515 (: الوطنية)

ال نسية.
الساعات) بيع  (: التجاري) األصل 

وامل وهرات.
رقم الس ل التجاري):)64392.

مركز املنال) و2) (1 رقم) (: العنوان)
الرباط.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة الس ل التجاري

31 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/44

حساب رقم 5331
الطرف األول :

(،LE MAITRE BURGER ( شركة)
مسيرها القانوني):)احمد حمود،)رقم)
مغربي) (A727239 ( البطاقة الوطنية)

ال نسية.

أليسيو أنسويني،) (: الطرف الثاني)
الوطنية)) التعريف  بطاقة  رقم 

A242222M،)مغربي ال نسية.
األصل التجاري):)مطعم.

رقم الس ل التجاري):)131481.
العنوان):)الرباط أكدال،)44)زنقة)

جبل تازكا،)رقم)1.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 
 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

19 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم):)2022/52

حساب رقم):)5365

الطرف االول):)مبارك النوري.
(: الوطينة) العريف  البطاقة  رقم 

A1933.)مغربي ال نسية)
الطرف الثاني):)حسن مغيرة.

(: رقم البطاقة النعريف الوطنية)
A177522،)مغربي ال نسية.

إصالح) (: التجاري) االصل 
التجهيزات االلكترونية.

 727 رقم) (5 ج) قطاع  (: العنوان)
املنصور) يعقوب  جماعة  االقواس 

الرباط.
رقم الس ل التجاري):)32538.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 
15)يوما من صدور) بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة الس ل التجاري

4 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132678

حساب 22822
بيع أصل تجاري

فوتت):
ليلى) حمادوش  ايت  السيدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BE723627(رقم

لفائدة):
الحامل) محسن  بنخليفة  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE885883
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
لصيدلية املسماة صيدلية األش ار)
 PHARMACIE DES الزيتية)
األش ار) ممر  املتواجد  (TROENES
الزيتية ال جيري)3)رقم)28)عين السبع)
بالس ل) واملس ل  البيضاء) الدار 

التجاري رقم)411212.
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)
األولى) للنشرة  املوالي  ()15( يوما)

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132682

حساب 22837
عقد تقدمة

السيد فؤاد الفياللي عوال الحامل)
 DB12982 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالس ل  واملس ل 
البيضاء)تحت رقم)443288)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

خصائصها التالي):
تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة))
 PHARMACIE OCEAN BAY
مسؤولية) حات  شركة  (SARL AU
مقرها) وحيد  بشريك  محدودة 
 127LOT OCEAN ب) االجتماعي 
 BAY DAR BOUAAZZA CENTRE
املساهمة) تم  (،CASABLANCA
بجميع) أعاله  املذكورة  الشركة  في 
األصل) وخصوم  أصول  عناصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها)
من يوم تس يلها في الس ل) ابتداء)

التجاري.

 II.  -  إعالنات قضائية
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من) املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجاري الكائن)
 127LOT OCEAN(بالدار البيضاء)ب
 BAY DAR BOUAAZZA CENTRE
واملس ل بالس ل) (،CASABLANCA
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء)تحت رقم)443288.
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

مكتب الس ل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 132688

حساب 22976
تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجاري
فوت):

الحامل) املهيني  امحمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B225259
لفائدة):

الحامل) املودن  رشيد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE94896
والحقوق) التجاري  األصل  جميع 
املشاعة في األصل التجاري هو عبارة)
بال ملة) األقمشة  لبيع  محل  عن 

املتواجد):
4)الدار) 72)ستراسبورغ متجر) ب)

البيضاء.
واملس ل بالس ل التجاري رقم) (

.121228
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 
عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 132692

حساب 21245
بيع أصل تجاري

فوت):

السيد خالد الحلو الحامل لبطاقة)

.C382592(التعريف الوطنية رقم

لفائدة):

غالمي) علمي  الفتاح  عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.C328399(رقم

عبارة) التجاري  األصل  مجموع 

عن متجر لبيع امل وهرات واملتواجد)

22)قسارية الحفارين) بالدار البيضاء)
سوق الشباب))زنقة سميرين سابقا()

رقم) التجاري  بالس ل  واملس ل 

.326922

تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 

عشرة) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد صدقة حقوق 

مشاعة في أصل تجاري

ملف رقم : 2222/22

حساب رقم : 2823

حرره) صدقة  عقد  بمقت�صى 

ورشيد) بركو�صي  هيثم  العدالن 

بودالل العدالن املعينان بدائرة نفوح)

محكمة االستئناف بوجدة بتاريخ)11 

أبريل)2222،)مس ل بوجدة بتاريخ)5 

ماي)2222،)تصدقت السيدتان):

فطيمة شتواني):)الساكنة بوجدة،)
حي �صي لخضر زنقة ب)43)رقم)1.

الساكنة بوجدة حي) (: سانة حجي)
النكادي زنقة)19)رقم)12.

على السيد ميمون حجي):)الساكن)

 43 حي �صي لخضر زنقة ب) بوجدة،)
رقم)1.

بجميع حقوقهما املشاعة واملقدرة)
األصل) في جميع  )64ج() من) )11ج()
�صي) حي  بوجدة،) الكائن  التجاري 
عبارة) (،1 رقم) (43 ب) زنقة  لخضر 
التجاري) بالس ل  مقيد  مقهى  عن 
تحت رقم)89324)تحليلي،)ومن أجل)
بمبلغ) الصدقة  قومت  التس يل 

122.222)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه))
املوالية) يوما  ()15( عشر) خمسة 
 84 للمادة) تطبيقا  (- الثانية) للنشرة 

من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

32 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 
تجاري

ملف رقم : 2222/22
حساب رقم : 2777

حرره) رسمي  عقد  بمقت�صى 
األستاح ابراهيم داري،)املوثق بوجدة،)
2222،)مس ل بوجدة) 9)ماي) بتاريخ)
السيد) باع  (،2222 ماي) (11 بتاريخ)
أحمد غدي،)الساكن بالناضور،)دوار)

عفرا بني بويفرور.
املر�صي،) الرفيع  عبد  للسيد 

الساكن بالناضور،)حي املطار.
املستغل) التجاري  األصل  جميع 
(،»KIWI« الشعار) تحت  كمقهى،)
شارع عبد الرحمان) الكائن بوجدة،)
بالس ل) املقيد  (،192 رقم) بوعبيد 
تحليلي،) (68522 التجاري تحت رقم)
ألف) ثالثمائة  قدره  إجمالي  بثمن 

درهم))322.222)درهم(.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء)منصور محمد

25 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
ملف معال ة صعوبات املقاولة

رقم):))2022/8302/104
حساب رقم):)2222-132

شركة دي.اس.أش ترانس
 STE DSH TRANS

إشعار
بمقت�صى الحكم رقم)137الصادر)
في) (،2222 يونيو) (28 بتاريخ)
رقم)) املقاولة  صعوبات  ملف 
املحكمة) قضت  (2022/8302/104

التجارية باكادير.
بفتح مسطرة التسوية القضائية)
ترانس) دي.اس.أش  شركة  (: في حق)
مقرها) الكائن  (،DSH TRANS
باملنطقة) (E بالتجزئة) االجتماعي 
الدشيرة) تاسيال  حي  الصناعية 
بالس ل) املس لة  انزكان  ال هادية 
التجاري باملحكمة االبتدائية بانزكان)
 7881 رقم) تحت  التحليلي  بالس ل 

وبالس ل الترتيبي تحت رقم)1225.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
في ثمانية عشر)18)شهرا السابقة عن)

صدور هذا الحكم.
بتعيين االستاح مصطفى إدحمو)
را�صي) عمر  واالستاح  منتدبا  قاضيا 

نائبا له.
إدحلي) الحسين  السيد  بتعيين 
مراقبة) في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
باعداد) تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية) املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
أشهر من تاريخ صدور) (4 داخل أجل)

هذا الحكم.
بشمول الحكم بالنفاح املع ل.

غرفة) بجلسة  امللف  بادراج 
مع) (،2222 اكتوبر) (25 املشورة ليوم)
تكليف السنديك بعرض تقريره على)
قبل) املنتدب  القا�صي  السيد  أنظار 

موعد ال لسة.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
الحسين ادحلي الكائن شارع) (: االتي)
ايليغ) دار  عمارة  اسماعيل  موالي 

الطابق الثالث رقم)314)اكادير،)
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املبالغ) تتضمن  قائمة  ضمن 

وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

الرسمية) بال ريدة  االشعار  هذا 

 721-722-719-584 للمواد) طبقا 

من مدونة التجارة ويمدد هذا االجل)

القاطنين) للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري الحسين

33

املحكمة التجارية باكادير
ملف معال ة صعوبات املقاولة

رقم):)2021/8310/111

LEVELEC شركة ليفيليك

السيد سيمون ليفي

 إشعار
 138 الحكم) بمقت�صى 

 2222 يونيو) (28 بتاريخ) الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2021/8310/111

التجارية باكادير):

الشركة) مسير  بتحميل 

ليفي،) سيمون  السيد  »ليفيليك«)
أصول) باب  في  الحاصل  النقص 

مبلغ) في حدود  ومؤقتا  كليا  الشركة 

17.956.770,47)درهم.

املع ل) بالنفاح  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري الحسين
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املحكمة التجارية باكادير
ملف معال ة صعوبات املقاولة

رقم):)2222-8322-134

حساب رقم):)2222-151

شركة املركز التجاري للكهرباء)بو عليل

إشعار
 142 رقم) الحكم  بمقت�صى 

(،2222 يونيو) (28 بتاريخ) الصادر 

رقم)) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2022/8302/134

التجارية باكادير.

بفتح مسطرة التسوية القضائية)

في حق):)شركة املركز التجاري للكهرباء)

املسؤولية) حات  شركة  بوعليل،)

املحدودة في شخص ممثلها القانوني)

بمقرها) الصفة  بهذه  الكائن 
االجتماعي برقم)15)البقعة)48)ساحة)
الدشيرة شارع ام سعد العيون شركة)
حات مسؤولية محدودة،)املس لة في)
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالعيون تحت رقم)6943)تحليلي.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
في ثمانية عشر18)شهرا السابقة عن)

صدور هذا الحكم.
بتعيين االستاح عمر را�صي قاضيا)
منتدبا والسيد مصطفى ادحمو نائبا)

له.
بتعيين السيد عبد اللطيف ملين)
مراقبة) في  مهمته  وتحديد  سنديكا،)
باعداد) تكليفه  مع  التسيير  أعمال 
املالية) املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
أشهر من تاريخ صدور) (4 داخل أجل)

هذا الحكم.
بشمول الحكم بالنفاح املع ل.

غرفة) بجلسة  امللف  بادراج 
مع) (،2222 اكتوبر) (26 املشورة ليوم)
تكليف السنديك بعرض تقريره على)
قبل) املنتدب  القا�صي  السيد  أنظار 

موعد ال لسة.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
الكائن) ملين  اللطيف  عبد  (: االتي)
بشارع الحسن االول عمارة الصفوة)
املسيرة) حي  الثاني  الطابق  (5 الرقم)

أكادير،
املبالغ) تتضمن  قائمة  ضمن 
وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

الرسمية) بال ريدة  االشعار  هذا 

 721-722-719-584 للمواد) طبقا 

من مدونة التجارة ويمدد هذا االجل)

القاطنين) للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري الحسين

35

املحكمة التجارية باكادير
ملف معال ة صعوبات املقاولة

رقم):))2021/8310/92

حساب رقم):)2222-141

شركة  املعامل التقنية للسيارات
منير بنجلون

إشعار
بمقت�صى الحكم رقم)139الصادر)
في) (،2222 يونيو) (28 بتاريخ)
رقم)) املقاولة  صعوبات  ملف 
املحكمة) قضت  (2021/8310/92

التجارية باكادير.
املعامل) (« شركة) مسير  بتحميل 
منير) السيد  للسيارات«) التقنية 
باب) في  الحاصل  النقص  بنجلون،)
أصول الشركة كليا ومؤقتا في حدود)

مبلغ)10.860.852,11)درهم.
ملدة) التجارية  أهليته  وبسقوط 

خمس سنوات.
االشارة الى حكم سقوط االهلية)
التجارية للسيد منير بنجلون بس له)

العدلي بعد صيرورته نهائيا.
املع ل) بالنفاح  الحكم  بشمول 
بسقوط) املتعلق  الشق  باستثناء)

االهلية التجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري الحسين

36

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية
 ZINEB في مواجهة شركة زينب للنقل

TRANSPORT في شخص م.ق
ملف استئنافي صعوبات املقاولة

رقم 2222/8322/362
ملف ابتدائي رقم 2221/8322/188

إشعار
بمقت�صى القرار رقم)2022/1558 
في) (2222 يونيو) (21 بتاريخ) الصادر 
ملف استئنافي صعوبات املقاولة رقم)
محكمة) قضت  (2022/8302/362
بفتح) بمراكش  التجارية  االستئناف 
في) القضائية  التسوية  مسطرة 
 ZINEB للنقل) زينب  مواجهة شركة 
م.ق) شخص  في  (TRANSPORT
لدى) التجاري  بالس ل  املس لة 
املحكمة التجارية بمراكش تحت رقم)

.32939

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)
في)18)شهرا السابقة لهذا الحكم.

العاطي) عبد  السيد  وعينت 
االزهري قاضيا منتدبا والسيد عبد)
والسيد) عنه  نائبا  اسميح  الرحيم 
(: ب) والكائن  سنديكا  امزيل   محمد 
 12 ص.ب) الخامس  محمد  شارع 

تصومعت،)ورزازات.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا اإلشعار بال ريدة الرسمية طبقا)
و722  (719 (،584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.
يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)
اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة االنقاح
في مواجهة شركة جاكير لوكسوري 

 JAKIR LUXURY CAR كار
ملف رقم 2222/8322/87

إشعار
بمقت�صى الحكم رقم)2022/121 
 2222 يونيو) (26 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2022/8302/87
مسطرة) بفتح  بمراكش  التجارية 
جاكير  شركة  مواجهة  في  االنقاح 
 JAKIR LUXURY CAR لوكسوري كار
لدى) التجاري  بالس ل  واملس لة 
املحكمة التجارية بمراكش تحت رقم)

.88927
الرحيم) عبد  السيد  وعينت 
عبد) والسيد  منتدبا  قاضيا  اسميح 
والسيد) عنه  نائبا  االزهري  العاطي 
(:  عبد العني هابيل سنديكا والكائن)
املسكون) عمارة  البقال  محمد  زنقة 
جليز،) األول،) الطابق  (11 الشقة)

مراكش.
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الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا اإلشعار بال ريدة الرسمية طبقا)
و722  (719 (،584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.
يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)
اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التصفية القضائية
في مواجهة شركة فونتالفي ماروك 
سار عغيفوليسيون سنتي سوليند 

 FONTALVI MAROC SAR
 REVOLUTION SANTE SOLANID

ملف رقم 2222/8318/97
إشعار

بمقت�صى الحكم رقم)2022/122 
 2222 يونيو) (28 بتاريخ) الصادر 
رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2022/8302/48
مسطرة) بفتح  بمراكش  التجارية 
مواجهة) في  القضائية  التصفية 
ماروك) فونتالفي  »شركة  شركة)
سوليند«) سنتي  عغيفوليسيون  سار 
 FONTALVI MAROC SAR
.REVOLUTION SANTE SOLANID
 املس لة بالس ل التجاري لدى)

املحكمة التجارية بمراكش تحت رقم)

.75319

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

للحكم) السابقة  شهرا  (18 مدة) في 

التسوية) مسطرة  بفتح  القا�صي 

القضائية.

العاطي) عبد  السيد  وعينت 

االزهري قاضيا منتدبا والسيد عبد)

الرحيم اسميح نائبا له والسيد سعيد)

مجمع) (: ب) والكائن  سنديكا  كرام 

ا،) عمارة  كنوز،) مركب  االحباس،)

6،)شارع عالل الفا�صي،) املكتب رقم)

مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بال ريدة الرسمية طبقا)

و722  (719 (،584 املواد) ملقتضيات 

من مدونة التجارة.

يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القضائية

في مواجهة شركة صديق الفالح 

 sadik el fallah

في شخص م.ق

ملف رقم : 122/8322/2222

أشعار
 2022/123 بمقت�صى حكم عدد)

 2222 يونيو) (28 بتاريخ) الصادر 

عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

قضت) (2022/8302/102

: بمراكش) التجارية  املحكمة 

بقتح مسطرة التسوية القضائية)

 sadik الفالح) صديق  مواجهة  في 

املس لة) م.ق  في شخص  (el fallah

املحكمة) لدى  التجاري  بالس ل 

 12573 االبتدائية أزيالل تحت رقم)

الدفع) عن  التوقف  تاريخ  وتحديد 

الحكم. لهذا  السابق  شهرا  (18 في)

وعين السيد عبد العاطي قاضيا)

عبد) االزهري  والسيد  منتدبا،)

والسيد) له  نائب  اسميح  الرحيم 

سنديكا) اللطيف  عبد  عادل 

قرب) السعادة  عمارة  (: ب) والكائن 

مراكش. (13 شقة) (1 الطابق) املنارة 

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وحلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
الرسمية) بال ريدة  االشعار  هذا 
 584 املواد) ملقتضيات   طبقا 
التجارة. مدونة  من  (722 و) (719 و)
يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)
اململكة) خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2022/73

بيع أصل تجاري
بمقت�صى عقد موثق أمام االستاح)
يوم بمراكش  موثق  محدا   جمال 

 RIAD(12)يونيو)2222،)باعت شركة 
مسؤولية) حات  شركة  (،BIJOUX
مس لة بالس ل التجاري) محدودة،)
(،78369 رقم) تحت  بمراكش 
 162 رقم) مراكش  االجتماعي  مقرها 
ممثلة) القا�صي،) درب  أيالن  باب 
 GIANLUCA السيد) طرف  من 
السفر) ل واز  الحامل  (،SAVINO
بفيا) الساكن  (،YB4363225 رقم)
والسيدة) ايطاليا  (11/7 كرابا) مونتي 
ل واز) الحامل  (CARLA ROBOTTI
والساكن) (YB8924659 رقم) السفر 
ايطاليا فيا مونتي كرابا)11/7)فراتزي)
شركة) (RIAD AMGHNAS لشركة)
املس لة) محدودة،) مسؤولية  حات 
 126349 رقم) التجاري  بالس ل 
عبد) شارع  بمراكش  مقرها  الكائن 
بن) حسن  زنقة  الخطابي  الكريم 
ب) عمارة  الخطابية  اقامة  مبارك 
3،)التي ينوب عنها) الطابق االول رقم)
الحامل) (GIOVANNI BASSI السيد)
(،YB1271662 رقم) السفر  ل واز 
 RIAD املسمى) التجاري  االصل  كل 
AMGHNAS)بجميع عناصره املادية)
االسم) باستثناء) وحلك  واملعنوية 
الكائن (.RIAD BIJOUX التجاري)

باب ايالن درب) (162 بمراكش رقم) (

منزل) الستغالل  املعد  القا�صي،)

بالس ل) مس ل  وهو  للضيافة،)

 78369 التجاري بمراكش تحت رقم)

بالس ل التحليلي وحلك بثمن قدره)

412.822)درهما.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله ان)

يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم الس ل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط.

37 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم):)2022/74

بيع أصل تجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

بمراكش) ومس ل  (،2222 ماي) (6  

بتاريخ)21)يونيو)2222.

ابورك،) هللا  عبد  (: السيد) باع 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 12 الساكن ببلوك) (،E554519 رقم)

الداوديات) املساكين  ديور  (31 رقم)

مراكش.

خلف) عثمان  (: السيد) لفائدة 

الحامل) البشير،) احمد  هللا 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ال نسية،) سوداني  ( (،PO7666697

رجل أعمال،)الساكن بمكة العزيزية)

االسكان جامع ابن نصير فيال)651.

الكائن) التجاري  االصل  جميع 

 114 تجزئة ايكيدير عمارة) (22 برقم)

التجاري،) واملعد من االسم  مراكش 

الكراء،) في  الحق  الشعار،) الزبنا،)

تحت) التجاري  بالس ل  والس ل 

رقم)126558)بجميع عناصره املادية)

واملعنوية بمبلغ)152.222)درهما.
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فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم الس ل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن االول وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.
االعالن االول

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط.

38 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف رقم):)2022/17

بيع أصل تجاري

لألستاح) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ) بفاس  املوثق  بوعنان  سعد 

بتاريخ) واملس ل  (،2222 يوليو) (4 

4)يوليو)2222.

البائع):

بالنيابة) ( السيد بنخدة القرش) ( (

للبطاقة) القرش الحامل  عن محمد 

الساكن) (، (C58122 رقم) الوطنية 
زنقة مصطفى ملعاني الطابق) (12 ب)

الثاني م.ج.)فاس.

الحامل) القرش  املهدي  السيد 

 C197312 رقم) الوطنية  للبطاقة 

بانوراميك) تجزئة  (26 الساكن ب) (،

تغات فاس.

املشتري):)

)السيد عبد العالي القرش))الحامل)

(،(CD116933(للبطاقة الوطنية رقم
12)زنقة مصطفى ملعاني) الساكن ب)

الطابق الثاني م.ج.)فاس.

الحامل) بليطوا  يوسف  السيد  (

 C949248 رقم) الوطنية  للبطاقة 
زنقة الصفصاف حي) (96 الساكن) (،

الراحة فاس.

بيع حقوق مشاعة الصل تجاري:

 45282 رقم) التجاري  لالصل 

و45278)بشراكة فعلية مع)54366.
حي السعادة) (28 رقم) (: الكائن ب)

الشقف) عين  طريق  تاج  قصارية 

فاس.

بثمن قدره):)322.222)درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
الثانية) النشرة  تاريخ  من  يوما  (15

بال ريدة الرسمة.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

106 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
 إشهار عقد بيع حقوق مشاعة 

في أصل تجاري
ملف بيع رقم 2222/18

سعد) )ح.) توثيقي) عقد  بمقت�صى 
بفاس) مؤرخ  بفاس() موثق  بوعنان 
2222)مس ل بفاس) يوليو) (4 بتاريخ)

بتاريخ)4)يوليو)2222.
باع السيد بنخذة القرش،)الحامل)
 C58122 رقم) الوطنية  للبطاقة 
مصطفى) زنقة  (12 بفاس) الساكن 
بالنيابة) م.ج  الثاني  الطابق  ملعاني،)
الحامل) القرش،) محمد  السيد  عن 
 C193838 رقم) الوطنية  للبطاقة 
مصطفى) زنقة  (12 بفاس) الساكن 

ملعاني،)الطابق الثاني م.ج.
للسيد القرش املهدي،)رقم بطاقته)
بفاس) والساكن  (C197312 الوطنية)
جميع) تغات،) بانوراميك  تجزئة  (26
في) (%52 الحقوق املشاعة املقدرة ب)
األصل التجاري املتواجد بفاس زنقة)
واملس ل) (62 رقم) الصغيرة  الطالعة 
رقم) تحت  بفاس  التجاري  بالس ل 
السيد) مع  فعلية  )شراكة  (45282
بالس ل) املس ل  القرش  املهدي 
 45278 رقم) تحت  بفاس  التجاري 
بجميع عناصره املادية واملعنوية بثمن)

قدره)82.222)درهم.
حسب الشروط املنصوص عليها)

بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط)
باملحكمة التجارية بفاس داخل أجل)
يوما) ()15( عشر) خمسة  يتعدى  ال 

ابتداء)من النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط
تنازل عن أصل تجاري 2222/27

حساب عدد 8131
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة)
أنه بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)26 
9)ماي) 2222)ومس ل بتاريخ) نوفمبر)
السراغنة،) قلعة  بابتدائية  (2222
عائشة) السادة  من  كل  تنازل 
وعبد) ( (Y822527 وطنيتها) ال اكير 
 Y118627 وطنيته) افاندي  املنعم 
 Y268979 وطنيته) افاندي  وفهد 
((،Y328326 افاندي وطنيته) وموراد 
(،Y417739 ومحمد افاندي وطنيته)
(،P294222 افاندي وطنيتها) وبشرى 
(،P278222 وطنيتها) افاندي  ونادية 
(،Y278221 وبديعة افاندي وطنيتها)
(،Y381882 وطنيتها) افاندي  ومونة 
(،Y343869 افاندي وطنيتها) وصفاء)
(،Y454941 وجميلة افاندي وطنيتها)
(،B674822 وفاطمة افاندي وطنيتها)
(،B426656 ورابحة افاندي وطنيتها)
وطنيتها) افاندي  والسعدية 
دوار) جميعا  سكناهم  (،BJ132424
أوالد رحم الصهريج قلعة السراغنة،)
لفائدة السيد خالد افاندي الساكن)
قلعة) الصهريج  رحو  أوالد  بدوار 
(،Y129871 السراغنة،)وطنيته عدد)
الكائن) التجاري  األصل  جميع  عن 
بتجزئة بادو رقم)114)العطاوية قلعة)
املادية) عناصره  بجميع  السراغنة 
»مدرسة) ل) املخصص  واملعنوية،)
واملس ل بالس ل) لتعليم السياقة«)
رقم) تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 
 62.222 بثمن اجمالي قدره) (11552

درهم.
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
بقلعة السراغنة داخل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.)
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب الس ل التجاري
عن بيع  أصل تجاري

س/ت : 3196

حساب عدد : 29266

 84 و) (83 للمادتين) تطبيقا 

وبمقت�صى) التجارة،) مدونة  من 

بتاريخ األستاح  محرر  عدلي   عقد 

بتاريخ واملس ل  (2222 مارس) (29 

2)أبريل)2222)بأسفي.

املس لة) التجاري  األصل  بيع  تم 

 3196 رقم) تحت  التجاري  بالس ل 

املادية) عناصره  بجميع  باسفي 

شارع) (92 رقم) ب  الكائن  واملعنوية 

صالح) اد  هللا  عبد  للسيد  الرباط 

عليها) املنصوص  الشروط  حسب 

 392.222 قدره) بثمن  البيع  بعقد 

أن) البائع  لدائني  يجوز  درهما 

ثمن البيع داخل) يتعرضوا على أداء)

النشر) بعد  يوما  (15 أقصاه) أجل 

رسالة) بواسطة  اإلعالن  لهذا  الثاني 

بالتوصل، اإلشعار  مع   مضمونة 

)أو بإيداع هذا التعرض مقابل وصل)

بكتابة الضبط بهذه املحكمة،)ويجب)

أن يبين التعرض تحت طائلة البطالن)

مبلغ الدين وأسبابه واملوطن املختار)

داخل دائرة املحكمة.)

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد : 3196

حساب عدد : 22/2222

مصذح) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 1984 نوفمبر) (27 بتاريخ) اإلمضاء)

(،1984 نوفمبر) (28 بتاريخ) ومس ل 

بوزيان) العيا�صي  السيد  باع  بتازة،)

بتازة ب ت) (1916 مغربي مزداد سنة)

و رقم)Z539،)لكل من):

:)اليسفي محمد بن صالح) السيد)

مغربي مزداد سنة)1939)بتيزي وسلي)

.Z14259(ب ت و رقم
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بن) الغازي  الرحيم  عبد  (: السيد)
عالل مغربي مزداد سنة)1935)بتيزي)

.Z823355(وسلي ب ت و رقم
الحسان) الرحيم  عبد  (: السيد)
 1944 سنة) مزداد  مغربي  عالل  بن 
(،Z64475 بتيزي وسلي ب ت و رقم)
فندق) عن  عبارة  تجاريا  أصال 
كائن بساحة) املسمى البريد،) ومقهى،)
)حسب عقد البيع(،) االستقالل تازة)
باملحكمة) التجاري  بالس ل  مس ل 
(،82/520 االبتدائية بتازة تحت رقم)
درهم) (392.222 قدره) إجمالي  بثمن 

مفصل كالتالي):
العناصر) عن  درهم  (195.222

املادية)؛
العناصر) عن  درهم  (195.222

املعنوية)؛
التعرضات) جميع  وستقبل 
من مدونة) (84 للمادة) املمكنة طبقا 
التجاري) الس ل  بمكتب  التجارة،)
باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل)
15)يوما من تاريخ صدور النشر الثاني)

بال ريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

47 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد : 23/2222

 بمقت�صى عقد رسمي منجز))بتاريخ
األستاح) طرف  من  (2222 ماي) (19
فوت) بتازة،) موثق  الخفيف  سعيد 
السيد ربيع حمو�صي بن محمد مغربي)
مزداد في)3)أكتوبر)1976)ب ت و رقم)

Z276477،)لكل من):
السيد):)عالي حزيون بن مصطفى)
مغربي مزداد في)16)نوفمبر)1976)ب)

.S382271(ت و رقم
بن) حزيون  محمد  (: السيد)
مارس) (31 مصطفى مغربي مزداد في)

1991)ب ت و رقم
عالل) بن  الحسان  الرحيم  عبد 
بتيزي) (1944 سنة) مزداد  مغربي 
وسلي))ب ت و رقم)S678619))فوت()
املخصص التجاري  األصل  مجموع 

)ملقهى بتجزئة ال يارين مجموعة أ رقم)
تازة،)مس ل بالس ل التجاري) (133

تحت) بتازة  االبتدائية  باملحكمة 

قدره) إجمالي  بثمن  (،18816 (: رقم)

درهم() ألف  )مائتي  درهم) (222.222

مفصل كالتالي):

العناصر) عن  درهم  (152.222

املادية)؛

العناصر) عن  درهم  (52.222

املعنوية.

التعرضات) جميع  وستقبل 

من مدونة) (84 للمادة) املمكنة طبقا 
التجاري) الس ل  بمكتب  التجارة،)

داخل) بتازة  االبتدائية  باملحكمة 

أجل)15)يوما من تاريخ صدور النشر)

الثانية بال ريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
عقد بيع أصل تجاري

شعبة الس ل التجاري

عدد : 5152/1995 باملحكمة 

االبتدائية الرشيدية

مصلحة) رئيسة  السيدة  تعلن 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بين) عقد  بمقت�صى  أنه  بالرشيدية 

باع) (2222 مارس) (9 بتاريخ) االطراف 

بطاقة) الحسن  السيد علوي موالي 

 UB13381 رقم) الوطنية  التعريف 

68)زنقة) جميع األصل التجاري برقم)

أبي سليم العيا�صي الريش للسيد عبد)

االله حدواي بطاقة تعريفه الوطنية)

بتاريخ) واملزداد  (VA133255 عدد)

 15 الساكن برقم) (1998 فاتح مارس)

زنقة ازمور ايت الربع ميدلت.

واملس ل) التجاري  األصل  جميع 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

بمصلحة الس ل التجاري تحت رقم)

:)1995/5150)من الس ل االيضاحي)

الس ل) من  (1995/105 وعدد)

الترتيبي.

كما تعلن عن أن التعرضات على)
البيع بمصلحة الس ل التجاري لدى)
يوما) (15 أجل) داخل  املحكمة  هذه 

بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

رئيسة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت 
ملف س ل تجاري عدد : 5294

ملف بيع عدد : 23/2222
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم : 23/2222

املصذح) العرفي  العقد  بمقت�صى 
اإلمضاء)في)22)يناير)2221)واملس ل)
السيد) باع  (2222 يونيو) (2 بتاريخ)
لبطاقة) الحامل  امغار  محمد 
 EC1267 (: رقم) الوطنية  التعريف 
خالد امغار الحامل لبطاقة) (: للسيد)
 EC45263 (: رقم) الوطنية  التعريف 
كمحل) املستغل  التجاري  األصل 
لبيع املأكوالت واملشروبات السريعة)
جماعة) النهضة  حي  (: ب) والكائن 
شيشاوة واملقيد باملحكمة االبتدائية)
يوليو) (15 بتاريخ) بايمينتانونت 
من الس ل) (5222 تحت رقم) (2214

االيضاحي.
بثمن قدره)32.222)درهم))ثالثون)

ألف درهم(.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يبتدئ) أجل  داخل  بايمينتانونت 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي)
نشر) من  عشر  الخامس  السوم  في 

اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أصل تجاري

مارس) (31 بموجب عقد موثق في)
ادريس) معتصم  السيد  باع  (2222
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)T99568)للسيدة شيماء)الضاية)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AD247916(رقم

كافة األصل التجاري املستغل ب)
شارع مكة الحي اإلداري العيون تحت)
رقم)RC83888)من الس ل التحليلي)

رقم)68)من الس ل الترتيبي.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم الس ل)
التجاري باملحكمة االبتدائية بالعيون)
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)
من نشر) ()15( اليوم الخامس عشر)

اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة 
مكتب الس ل التجاري

ملف اإلشهار عدد : 15/2222
الس ل التجاري : 1741

حساب رقم : 7857
عقد بيع حق الكراء

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بالصويرة املوقع)

أسفله يصرح):
مبرم) عرفي  عقد  بمقت�صى  أنه 
الصويرة،) في  (2222 ماي) (11 يتاريخ)
واملؤدى عنه رسوم التس يل بتاريخ)

13)ماي)2222.
املسماة الشركة   باعت 
املس لة) (»JBL DESING SARL AU»
بالس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بالصويرة تحت رقم التحليلي)1741،)
بالطابق) كائن  االجتماعي  مقرها 
تجزئة) (223 رقم) باملنزل  الثالث 
القانوني) ممثلها  شخص  في  الرونق 
 MR JEAN-BAPTISTE MARIE
الفرن�صي) (،MAURICE LIOTARD
يناير) (22 بتاريخ) مزداد  ال نسية،)
التس يل) لبطاقة  والحامل  (،1983
املحل) كراء) حق  (N222971C رقم)
التجاري الكائن بالطابق الثالث باملنزل)
تجزئة الرونق بثمن قدره) (223 رقم)
شركة لفائدة  وحلك  درهم،) (5222 

 JBLDESING CONTEMPORARY »
ممثلها) شخص  في  (»LAYOUT
 MR JEAN-BAPTISTE القانوني)
(،MARIE MAURICE LIOTARD
بتاريخ) مزداد  ال نسية،) الفرن�صي 
لبطاقة) والحامل  (،1983 يناير) (22

.N222971C(التس يل رقم
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وعليه فعلى دائني البائع املذكور)

مكتب) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

الس ل التجاري بهذه املحكمة داخل)

أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن)

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
مصلحة كتابة الضبط

108 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

CONTEMPORARY LAYOUT
مكتب الس ل التجاري

بيع نصف األصل التجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19.95.

عرفي) عقد  بمقت�صى  أنه  يعلن 

 2222 مارس) (31 بتاريخ) املؤرخ 

التس يل) مكتب  بس ل  واملس ل 

اإليداع) بس ل  بتطوان،) والتمبر 

بتاريخ) (6222 وصل رقم) (9582 رقم)

اكدي) السيد  باع  (،2222 أبريل) (22

لبطاقة) الحامل  املغربي،) محمد،)

 K253913 رقم) الوطنية  التعريف 
التجاري) األصل  ()%52( نصف)

ال زائر) شارع  (9 الواقع) للمحل 

املالبس) لبيع  واملخصص  تطوان،)

ال اهزة بالتقسيط،)واملقيد بالس ل)

التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان)

تحت رقم)44492.

الخملي�صي) السيد  لفائدة  وحلك 

الحامل لبطاقة) املغربي،) عبد النور،)

.R149122(التعريف الوطنية رقم

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وحلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار مستخرج عقد
 تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2222/21
حساب رقم : 12292

بمقت�صى عقد رسمي حرره األستاح)
بتاريخ) املوثق بوجدة،) خليل متحد،)
بوجدة) مس ل  (،2222 فبراير) (21
بتاريخ)8)أبريل)2222،)باعت السيدة)
بشارع) الساكنة  بنشعو،) حسناء)
السعيدية،) (29 محمد الخامس رقم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
األصل) مجموع  (،F713626 رقم)
التجاري) بالس ل  املس ل  التجاري 
تحت) ببركان  االبتدائية  باملحكمة 
شارع) (: مقره االجتماعي) (18686 رقم)
السعيدية،) (29 محمد الخامس رقم)
ومطعم) مقهى  عن  عبارة  هو  الذي 
قدره) إجمالي  بثمن  فندقية،) وشقق 

مليون درهم))1.222.222)درهم(.
(»ALYASAPHIR«(للشركة املسماة
من نوع)SARL AU)رأسمالها)122.222 
الدار) (: املقر االجتماعي) درهم وحات 
تاج) ال ياللي  بن  زنقة  (44 البيضاء)
املعاريف) الدين  تاج  اقامة  الدين 
بريسول) محمد  (: القانوني) ممثلها 
بدر،) شارع  (،2 وجدة) (: ب) الساكن 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F252333(رقم
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
االبتدائية ببركان داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية)-)تطبيقا للمادة)84)من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء)حاجي هشام

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
ملف رقم : 2222/25
حساب رقم : 28862

بيع أصل تجاري
بمكتب) حرر  عقد  بمقت�صى 
موثق بالدار) األستاح محمد ح ري،)
البيضاء)بتاريخ)32)و)31)ماي)2222،)

املسؤولية) محدودة  الشركة  باعت 
 CENTRE AL MAADENE املسماة)
املغربية) افريقيا  شركة  لفائدة  (TIJI
 SOCIETE املسماة) الوقود  لتوزيع 
 AFRIQUIA MAROCAINE DE
 DISTRIBUTION CARBURANTS
شركة مجهولة) (AFRIQUIA SMDC
 125.222.222 رأسمال) حات  االسم 
االجتماعي) مقرها  والكائن  درهم 
بزنقة مريني امتداد لزنقة ابن الونان)
البيضاء) الدار  السبع  عين  افريقيا،)
رقم) التجاري  بالس ل  مقيدة 
26.713)جميع األصل التجاري،)وهو)
عبارة عن محطة خدمات وملحقاتها)
النقطة) الصعادال،) بجماعة  الكائن 
دوار والد علي) (822+14 الكيلومترية)
التجاري) بالس ل  مقيد  عي�صى،) بن 
باملحكمة االبتدائية بآسفي تحت رقم)

.4557
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
بآسفي) التجاري() الس ل  )قسم 
 (15( داخل أجل خمسة عشر يوما)

يوما املوالي للنشرة األولى.
ملخص قصد النشر

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
ملف االشهار  رقم : 2222/26

الس ل التجاري : 25548
إشهار تقديم األصل التجاري كحصة 

في شركة
إن رئيــس كتابــة الضبــط باملحكمــة)
أســفله) املوقــع  بآســفي  االبتدائيــة 

: يصــرح)
مبــرم) عرفــي  عقــد  بمقت�صــى  أنــه 
2222،)واملــؤدى عنــه) 12)مــاي) بتاريــخ)
مــاي) (12 بتاريــخ) التســ يل  رســوم 
أحمــد) الطاوـكـي  الســيد  قــام  (2222
نبيــل،)مغربــي ال نســية مــزداد بتاريــخ)
الوطنيــة) بطاقتــه  (1978 يونيــو) (24
جميــع) بتقديــم  (،E574785 رقــم)
عناصــر األصــل التجــاري الكائــن الرقــم)
دار ال�صــي عي�صــى إقليــم أســفي،) (125

)صيدلــي( نشــاط) ملمارســة  ويســتغل 

املســ ل بالســ ل التجــاري باملحكمــة)

االبتدائيــة بآســفي تحــت رقــم)25548 

687.222)درهــم وحلــك) واملقــدر بثمــن)

كحصــة فــي الشــركة فــي طــور التأســيس)

 STE PHARMACIE DAR SI(املســماة

.  AISSA MED

وعليــه فعلــى الدائنيــن أن يتقدمــوا)

الســ ل) مكتــب  إلــى  بتعرضاتهــم 

التجــاري بهــذه املحكمــة داخــل أجــل)

يبتــدئ مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن)

األول وينتهــي فــي اليــوم الخامــس عشــر)

مــن نشــر اإلعــالن الثانــي.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي

ملف االشهار  رقم : 2222/27

الس ل التجاري : 16724

إشهار تقديم األصل التجاري كحصة 
في شركة

إن رئيــس كتابــة الضبــط باملحكمــة)

أســفله) املوقــع  بآســفي  االبتدائيــة 

: يصــرح)

مبــرم) عرفــي  عقــد  بمقت�صــى  أنــه 

2222،)واملــؤدى عنــه) 13)مــاي) بتاريــخ)

مــاي) (13 بتاريــخ) التســ يل  رســوم 

2222)قامت السيدة العكاوي سعاد،)

بتاريــخ) مــزدادة  ال نســية   مغربيــة 

19)أغســطس)1971)بطاقتهــا الوطنيــة)

جميــع) بتقديــم  (،H214255 رقــم)

عناصــر األصــل التجــاري الكائنــة مركــز)

رقــم) التــاوري  تجزئــة حســن  بوكــدرة 

1)آســفي،) 13)الطريــق الرئيســية رقــم)

)صيدلــي() نشــاط) ملمارســة  ويســتغل 

املســ ل بالســ ل التجــاري باملحكمــة)

االبتدائيــة بآســفي تحــت رقــم)16724 

واملقدر بثمن)1.242.222)درهم وحلك)

كحصــة فــي الشــركة فــي طــور التأســيس)

 STE PHARMACIE EL املســماة)

.AKKAOUI MED



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222)الجريدة الرسمية   13596

وعليــه فعلــى الدائنيــن أن يتقدمــوا)
الســ ل) مكتــب  إلــى  بتعرضاتهــم 
التجــاري بهــذه املحكمــة داخــل أجــل)
يبتــدئ مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن)
األول وينتهــي فــي اليــوم الخامــس عشــر)

مــن نشــر اإلعــالن الثانــي.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2222/33

تحويل الشكل القانوني
املس ل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط بتاريخ)32)ماي)2222)والذي)
بمقتضاه تم تحويل الشكل القانوني):
من صيغة شخص طبيعي باسم)
لحسن،) موالي  العمراني  السيد 
للبطاقة) الحامل  ال نسية،) مغربي 
الوطنية رقم):)PA 7421)القاطن بحي)
رقم) (94 عمارة) هدهد  زنقة  كريمة 
تاجر وصاحب محل تجاري) سال،) (3
وسيط تأمين مقره):)شارع اللة أسماء)
إقامة ادريس األزهر)3)تابريكت سال،)
باملحكمة) التجاري  الس ل  حات 

االبتدائية بسال تحت رقم)42828.
إلى صيغة شخص معنوي باسم)
شركة) (ASSURANCES MGOUNA
شريك) حات  املسؤولية  محدودية 
مقرها) التأسيس  طور  في  وحيد 
إقامة) أسماء) اللة  شارع  االجتماعي 

ادريس األزهر رقم)3)تابريكت،)سال.
تس ل) التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 
تاريخ) من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 
يوما) (15 في) وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.
النشرة الثانية

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع حق الكراء ألصل تجاري

ملف رقم 2222/23
حساب رقم 28782

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�صى 
22)ديسمبر)2221)ومس ل بتاريخ

 STA السيد) باع  (2221 ديسمبر) (24

نديرة) السيدة  إلى  (PARA BLEND

التعريف) لبطاقة  الحاملة  شعلون 

والسيدة) (M213449 رقم) الوطنية 

اسيا سني الحاملة لبطاقة التعريف)

الوطنية رقم)M266668)لحق الكراء)

بالس ل) املس ل  التجاري  لألصل 

التجاري تحت رقم)6225.

بزاوية) تجاري  محل  (: ب) الكائن 

شارع محمد السادس وزنقة موالي)

عبد هللا امغار مدخل تحت ار�صي على)

 LES إلقامة) الرئي�صي  املدخل  يمين 

GRANDS PALMIERS)بال ديدة.
»صالون) (: نشاط) فيه  املزاول 

التصدير) وتجارة  للتجميل 

واالستيراد«.

تحت اسم)

والكيفية) الشروط  وحلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) داخل  بال ديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة الس ل التجاري

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحويل أصل تجاري من شخص حاتي 

إلى شخص اعتباري

ملف رقم : 2222/16

حساب رقم 34554

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ ومس ل  (2222 يونيو) (3 

7)يونيو)2222)قامت السيدة صبرينة)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  اسمالل 

بتحويل) (M329923 رقم) الوطنية 

من) (19286 رقم) التجاري  األصل 

شخص حاتي إلى شخص اعتباري في)

 NEW SABRINACAR شركة) اسم 

:)شارع الحسن الثاني رقم) الكائن ب)

7)ال ديدة.

كراء) (: نشاط) فيه  املزاول 

السيارات.

والكيفية) الشروط  وحلك حسب 
املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بال ديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة الس ل التجاري

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بوزان
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تم تحويل الشخص) (2222 ماي) (17
الحامل) عزوز،) الغفور  عبد  الذاتي 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالس ل) واملس ل  (GM29292
شخص) إلى  (1252 رقم) التجاري 
 STE AZZOUZ اسم) تحت  معنوي 
 ABDELGHAFOUR SARL AU
شركة في طور التأسيس،)الكائنة كلم)4 
طريق شفشاون ول ة لعري�صي ل ميع)
العناصر املادية واملعنوية من أصول)
وخصوم للبيان املحاسبتي لرأسمال)
12.222.222)درهم. الشركة في مبلغ)
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
أن توضع بكتابة املحكمة االبتدائية)
15)يوما من تاريخ) بوزان داخل أجل)
صدور النشرة األولى والنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

46 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تنازل عن األصل التجاري

ملف رقم : 2222/12
حساب خصو�صي رقم :  26532

بمكتب) أبرم  عقد  بمقت�صى 
املحامي) حمو  مصطفى  األستاح 
 2221 يناير) (8 بتاريخ) بالقنيطرة 
تنازل السيد عبد الرحيم السعداوي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) األصل  عن  (G79825 رقم)
رقم) (2.62 السكة) زنقة  (: ب) الكائن 
I/56)املالح القنيطرة واملقيد بالس ل)
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 
والذي) (24214 بالقنيطرة تحت رقم)

تم تقديره ب)122.222)درهم.

لفائدة):
صغور) اليازغي  بكر  أبو  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G247275(رقم
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله)
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)
االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل))15 
من تاريخ النشرة الثانية) يوما ابتداء)
طبقا للفصل)84)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
إعالن بتصفية الحسابات 

 الخصوصية املتقادمة بم�صي

 15 سنة وتحويلها لحساب الخزينة 

العامة

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة)

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرماني)
أنه بناء)على ظهير)3)ربيع اآلخر)1355 

 381 والفصلين) ()1936 يونيو) (23(

و382)من قانون االلتزمات والعقود،)

فإن جميع املبالغ املودعة بالحسابات)

بم�صي واملتقادمة   الخصوصية 

  15)سنة عن تاريخ آخر عملية صرف)

أو إيداع أجريت عليها قد تم إحصائها)

بلغت) تفصيلية  قوائم  في  وتضمينها 

نسخة منها النيابة العامة باملحكمة)

االبتدائية بالرماني والبالغ مجموعها)

1298851.24)درهم.

في سحب الحق  له  من  كل   على 

)أو استرجاع مبلغ من املبالغ السالفة)

كتابة) بمصلحة  يتصل  أن  الذكر 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرماني)

في أجل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء)من)
تاريخ النشر وعند مرور األجل املذكور)

الحسابات) في  املودعة  املبالغ  تصير 

الدولة،) لخزينة  كسبا  املتقادمة 

وسيعمل على تحويلها للخزينة العامة)

طبقا للقانون.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 43



13597 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

محكمة االستئناف بفاس

ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي استئنافي رقم 

2222/2645/33

االسم العائلي):)صدوق.

االسم الشخ�صي):)أيوب.

 2221 يوليو) فاتح  بتاريخ  مزداد 

بفاس.

بنت) الغالية  (: وأمه) أحمد  (: ابن)

الخمار.

 4 الزنقة) (12 الرقم) (: الساكن)
طريق سيدي احرازم فاس.

حكم عليه بتاريخ)31)يناير)2222 
من طرف غرفة ال نايات االستئنافية)

بفاس علنيا انتهائيا وغيابيا.
من أجل):)جناية التغرير بقاصر.

في الشكل):)قبول االستئناف.
القرار) تأييد  (: املوضوع) في 
غرفة) عن  الصادر  املستأنف 
بتاريخ املحكمة  بهذه   ال نايات 

 926 رقم) تحت  (2221 ديسمبر) (27
 2021/2641/190 رقم) امللف  في 

»مؤاخذة املتهم) (: فيما ق�صى به من)

جنحة) أجل  من  صدوق  أيوب 

 475 للفصل) طبقا  بقاصر  التغرير 

إعادة) بعد  ال نائي  القانون  من 

أشهر) ()6( التكييف ومعاقبته بستة)

حبسا موقوف التنفيذ«،)مع الصائر)

واإلجبار في األدنى.

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت)
العقل.

وبإشعار األمالك املخزنية بملخص)
الحكم.

الرسمية) ال ريدة  في  وبنشره 
بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن)
للمتهم.

الرئيس
ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط
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وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 752
املرجع):)املرسوم عدد)684.19.2 

بتاريخ))16)أغسطس)2219

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تحديده) تم  الذي  اجليداسن  آيت 

آيت) الساللية  ( ال ماعات) اسم  في 

بمقر) وضعه  تم  قد  اجليداسن،)

وكذا) جرسيف  إقليم  بركين  قيادة 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

العقاري جرسيف،) ومصلحة املسح 

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

قيادة بركين،)وحلك إلى غاية)16)يناير)

.2223

 12 إلى مقتضيات املادة) ( وإستناد)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  جرسيف 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)أبريل)2223.

1 

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 752
املرجع):)املرسوم عدد)683.19.2 

بتاريخ))16)أغسطس)2219  

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

ثم) الذي  بركين  (1 اجليداسن) آيت 

تحديده في إسم ال ماعات))الساللية)

آيت اجليداسن قد ثم وضعه بمقر)

وكذا) جرسيف  إقليم  بركين  قيادة 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

العقاري جرسيف،) ومصلحة املسح 

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  وإستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

قيادة بركين،)وحلك إلى غاية)16)يناير)

.2223

وإاستناد))إلى مقتضيات املادة)12 

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  جرسيف 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد إنصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)أبريل)2223.

2

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 827
 املرجع):)املرسوم عدد)248.22.2 

)بتاريخ))23)مارس)2222

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

 2 واكليم) لقبيلة  ال موع  أرا�صي 

الذي ثم تحديده في إسم ال ماعات))

وضعه) ثم  قد  ( واكليم،) الساللية 

بمقر قيادة تودغى إقليم تنغير وكذا)

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ورزازات،) العقاري  املسح  ومصلحة 

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  وإستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 غاية) إلى  وحلك  تودغى،) قيادة 

أكتوبر)2222.

 12 إلى مقتضيات املادة) ( وإستناد)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  ورزازات 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

3

وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 832
املرجع):)املرسوم عدد)2.22.365  

بتاريخ)))5)يونيو)2222

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

أوالد بورية الذي ثم تحديده في إسم)

ال ماعات))الساللية أوالد بورية،))قد)

ثم وضعه بمقر قيادة انخيلة الخزازرة)

على) باملحافظة  وكذا  إقليم سطات 

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

لكل) يمكن  حيث  سطات،) العقاري 

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  وإستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

إلى) وحلك  الخزازرة،) انخيلة  قيادة 

غاية)18)أكتوبر)2222.

 12 إلى مقتضيات املادة) ( وإستناد)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  سطات 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

4

 III.  -  إعالنات إدارية



13599 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1211

 املرجع):)املرسوم عدد)679.21.2 

)بتاريخ))21)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تسردمين الذي ثم تحديده في إسم)

خباش) آيت  الساللية  ( ال ماعات)

الريصاني،))قد ثم وضعه بمقر قيادة)

وكذا) الرشيدية  إقليم  الريصاني 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري الرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  وإستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 وحلك إلى غاية) قيادة الريصاني،)

أكتوبر)2222.

 12 إلى مقتضيات املادة) ( وإستناد)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

5

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1214

املرجع):)املرسوم عدد)682.21.2 

بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

الذي) )ازمور() (1 تامرزاكت الشرقية)

ال ماعات)) إسم  في  تحديده  تم 

تم) قد  لحنك،) ازدك  آيت  الساللية 

الخنك) املداغرة  قيادة  بمقر  وضعه 

إقليم الرشيدية وكذا باملحافظة على)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري الرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 املادة) ملقتضيات  واستناد 

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات))الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

إبتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

إلى) وحلك  الخنك،) املداغرة  قيادة 

غاية)18)اكتوبر)2222.

 12 إلى مقتضيات املادة) ( وإستناد)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة))على األمالك))العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  الرشيدية 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة أشهر))3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

6 

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1216

املرجع):)املرسوم رقم):)684-21-2)بتاريخ))31 

أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

الذي تم تحديده) »امردول نتغفرت«)

الساللية) ال ماعات  اسم  في 

بمقر) وضعه  تم  قد  »تغفرت«،)

)وكذا) قيادة فركلة إقليم الرشيدية،)

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 غاية) إلى  وحلك  فركلة  لقيادة 

أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

7 

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1218

املرجع):)املرسوم رقم):)2-21-686 

بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

»امردول السات«)الذي تم تحديده في)

اسم ال ماعات الساللية)»السات«،)

قد تم وضعه بمقر قيادة فركلة إقليم)

على) باملحافظة  وكذا  ( الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 غاية) إلى  وحلك  فركلة  لقيادة 

أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

8
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1222

املرجع):)املرسوم رقم):)2-21-688

بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

فزنا«) الساللية  ال ماعة  »ارض 

الذي تم تحديده في اسم ال ماعات)

وضعه) تم  قد  »فزنا«،) الساللية)

إقليم) زيز  صباح  عرب  قيادة  بمقر 

على) باملحافظة  وكذا  ( الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض على)

التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة)

حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة)

 18 وحلك إلى غاية) عرب صباح زيز،)

أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1223

املرجع):)املرسوم رقم):)2-21-691 

بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تم) الذي  تازموريت«) قصر  »قرب 

تحديده في اسم ال ماعات الساللية)

قد تم وضعه) »ايت أزدك الخنك«،)

إقليم) الخنك  املداغرة  قيادة  بمقر 

على) باملحافظة  وكذا  ( الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

إلى) وحلك  ( الخنك) املداغرة  لقيادة 

غاية)18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1224

املرجع):)املرسوم رقم):)2-21-692 

بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

في) تحديده  تم  الذي  نولي«) »تيزي 

اسم ال ماعات الساللية)»ايت ازدك)

قد تم وضعه بمقر قيادة) الخنك«،)

الرشيدية،)) إقليم  الخنك  املداغرة 

وكذا باملحافظة على األمالك العقارية)

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

إلى) وحلك  ( الخنك) املداغرة  لقيادة 

غاية)18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1225

املرجع):)املرسوم رقم):)2-21-693

)بتاريخ))31)أغسطس)2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تم) الذي  )الرحبة(«) (2 »مسدور)

تحديده في اسم ال ماعات الساللية)

قد تم وضعه) »ايت ازدك الخنك«،)

إقليم) الخنك  املداغرة  قيادة  بمقر 

على) باملحافظة  وكذا  ( الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

قيادة املداغرة الخنك))وحلك إلى غاية)

18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع

 محضر التحديد اإلداري رقم 1226

املرجع : املرسوم رقم 694.21.2

بتاريخ 31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

»فرططو«،)الذي تم تحديده في اسم)

ازدك) »ايت  الساللية) ال ماعات 

قد تم وضعه بمقر قيادة) الخنك«،)

الرشيدية،)) إقليم  الخنك  املداغرة 

وكذا باملحافظة على األمالك العقارية)

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض على)

التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة)

حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة)

غاية إلى  وحلك  الخنك،)  املداغرة 

18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة))3()أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع

محضر التحديد اإلداري رقم 1227

املرجع : املرسوم رقم 695.21.2

بتاريخ 31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

عاصم«،) ايت  اسفالالي  »امردول 

الذي تم تحديده في اسم ال ماعات)

تم) قد  عاصم«،) »ايت  الساللية)

إقليم) فركلة  قيادة  بمقر  وضعه 

على) باملحافظة  وكذا  ( الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر االطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

السلطة) أمام  حصرية  بصفة 

 املحلية لقيادة فركلة،)وحلك إلى غاية

18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة))3()أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع

محضر التحديد اإلداري رقم 1228

املرجع : املرسوم رقم 696.21.2

بتاريخ 31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

في) تحديده  تم  الذي  »تمايوست«،)

»تغية«،) الساللية) ال ماعات  اسم 

أغبالو) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

وكذا) ( الرشيدية،) إقليم  انكردوس 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

ابتداء)من)22)يوليو)2222)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض على)

التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة)

حصرية أمام السلطة املحلية قيادة)

غاية إلى  وحلك  انكردوس،)  أغبالو 

18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

تعرضه،)وحلك داخل ثالثة))3()أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية
مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1229

املرجع : املرسوم عدد : 697-21-2 

بتاريخ  31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

وتاوريرت) ميمون  نايت  »تاوريرت 

نايت عمر«)الذي تم تحديده في اسم)

»تاوريرت«،) الساللية) ال ماعات 

أغبالو) قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد 

وكذا) الرشيدية،) إقليم  انكردوس 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

إلى) وحلك  انكردوس  أغبالو  لقيادة 

غاية)18)أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1232

املرجع : املرسوم عدد : 698-21-2 

بتاريخ  31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

تحديده) تم  الذي  نتمتال«) »امغى 

»قصر) في اسم ال ماعات الساللية)

قيادة) بمقر  وضعه  تم  قد  تروك«،)

وكذا) الرشيدية،) إقليم  ملعب 

العقارية) األمالك  على  باملحافظة 

ومصلحة املسح العقاري بالرشيدية،)

األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 غاية) إلى  وحلك  ملعب  لقيادة 

أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.
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وزارة الداخلية

الكتابة العامة

إعالن عن إيداع محضر التحديد 

اإلداري رقم 1231

املرجع : املرسوم عدد : 699-21-2 

بتاريخ  31 أغسطس 2221

العقار املدعو) إن محضر تحديد 

اغروض«) خطارة  قصر  »اكدال 

الذي تم تحديده في اسم ال ماعات)

اغروض«،) خطارة  »قصر  الساللية)

قد تم وضعه بمقر قيادة ملعب إقليم)

على) باملحافظة  وكذا  الرشيدية،)

املسح) ومصلحة  العقارية  األمالك 

العقاري بالرشيدية،)حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)

اإلداري ألرا�صي ال ماعات الساللية)

فإن أجل التعرض على هذا التحديد)

أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 

تاريخ) (،2222 يوليو) (22 من) إبتداء)

نشر هذا اإلعالن بال ريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

 18 غاية) إلى  وحلك  ملعب  لقيادة 

أكتوبر)2222.

 12 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع)

لدى املحافظة على األمالك العقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 

 (3( تعرضه وحلك داخل ثالثة أشهر)

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات)

أي قبل)16)يناير)2223.

18 

وزارة التجهيز واملاء

 املديرية ال هوية للدار البيضاء

  -  سطات

املؤسسات املضرة والغير املالئمة

 أو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 

واملضار

إن بحثاحول الكشف عن املنافع)

سيفتتح) واحدا  شهرا  مدته  واملضار 

 2222 يوليو) (25 تاريخ) من  ابتداء)

بمكاتب جماعة موالي عبد هللا إقليم)

الطلب) على  بناء) وحلك  ال ديدة،)

 TERMINAL(املقدم من طرف شركة

الكائن) (ENERGETIQUE JORF

(،2 زنيت) عمارة  االجتماعي  مقرها 

النواصر،) طريق  التوفيق،) تجزئة 

البيضاء،) الدار  معروف،) سيدي 

وحلك قصد طلب الترخيص من أجل)

إنجاز واستغالل مستودع نفطي على)

الصناعية) »الحظيرة  املسمى) امللك 

رقم) العقاري  الرسم  حي  (،»A25

الصناعية) باملنطقة  (،08/130966

جماعة) األصفر،) ال رف  (MED-Z

إقليم ال ديدة،)مع) موالي عبد هللا،)

الستقبال) أنابيب  خطوط  (3 إنشاء)

(’’16 (, (’’22  املواد البترولية من فئة)

و)12’’.

البحث) ملف  ويوجد  هذا،)

بمكاتب جماعة موالي عبد هللا إقليم)

حيث يمكن االطالع عليه) ال ديدة،)

أوقات) وحلك خالل  يهمه األمر،) ملن 

العمل اإلداري.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (28 بتاريخ) (2022/1052 ح.ج)

العقارات) الذي سيجري على  (2222

املسماة عين كحلة حي رسوم شراء)

81)وعدد) 334)و عدد) مضمنة بعدد)

الترابية) بال ماعة  املتواجدة  (299

إقليم افران،) تزكيت،)قيادة تزكيت،)

إلى) (2222 يوليو) (25 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني) (2222 أغسطس) (3 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارات  (4,9438 مساحة)

السيد امزيان محمد الحامل لبطاقة)

.CB33385(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (28 بتاريخ) (2022/1054 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (2222

العقاري) الرسم  حي  تداوت  املسمى 

املتواجد بال ماعة) (57/18482 رقم)

عين) قيادة  اللوح،) عين  الترابية 

 اللوح،)إقليم افران،)ابتداء)من تاريخ

25)يوليو)2222)إلى غاية)3)أغسطس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

حنان) بعية  السيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A729268
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2021/1049)بتاريخ)28)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

شراء) عقد  حي  املاء) نعود  تقموت 

بال ماعة) املتواجد  (732 بعدد) ض 

اركالون،) قيادة  بن صميم،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) افران،)  إقليم 

25)يوليو)2222)إلى غاية)3)أغسطس)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,75 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

محمد) لطفي  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D4924
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1056)بتاريخ)29)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  حي  كالردو  بالد 

بال ماعة) املتواجد  (K/10200 رقم)

الترابية عين عرمة،)دائرة عين عرمة،)

تاريخ من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

يوليو) (27 إلى غاية) (2222 يوليو) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة السيد بلغازي ادريس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D842239
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

2022/1058)بتاريخ)29)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

22)حي الرسم العقاري) عين جبالة أ)

املتواجد بال ماعة) (48815/59 رقم)

دائرة عين) الترابية دار ام السلطان،)

 عرمة،)إقليم مكناس،)ابتداء)من تاريخ

يوليو) (27 إلى غاية) (2222 يوليو) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بجلب املاء)من واد الردم،)

هكتار) (5 مساحة) سقي  أجل  من 

 ASNYL AGRI SARL لفائدة شركة)

في شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1047)بتاريخ)28)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

بواد بن حليمة حي عقد شراء)ضمن)

املتواجد) (276 صحيفة) (243 بعدد)

عمار،) بني  نزالة  الترابية  بال ماعة 

ابتداء) إقليم مكناس،) دائرة زرهون،)

إلى غاية) (2222 يوليو) (18 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (27

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (0,2630

لبطاقة) الحامل  عمار  الشغروشني 

.C319171(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2222 يونيو) (24 بتاريخ) (2022/938

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ثانوية ضاية عوا االعدادية املتواجد)

قيادة) بال ماعة الترابية ضاية عوا،)

ابتداء) افران،) إقليم  ( عوا،) ضاية 

إلى غاية) (2222 يوليو) (15 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (22

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

باملاء) التزويد  أجل  من  منه،) املاء)

لفائدة ثانوية ضاية عوا في شخص)

ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (28 بتاريخ) (2022/1046 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (،2222

العقاري) الرسم  زويغة حي  ( املسمى)

رقم)57/22439،))املتواجد بال ماعة)

الترابية عين اللوح،)قيادة عين اللوح،))

 18 من تاريخ) ابتداء) ( ( اقليم افران،)

يوليو)2222)الى غاية)25)يوليو)2222،)

بحث علني في شان مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من اجل)

مساحة) والسقي  املنزلي  االستعمال 

 AUBERGE شركة) لفائدة  هكتار  (1

في شخص) (،ATLAS BLANC SARL

ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1038)بتاريخ)27)يونيو)2222،)

املسمى))) العقار  على  سيجري  الذي 

افود بو ال امع حي عقد شراء)ضمن)

برقم)328)وحي نسخة من عقد اراثة)

 484 ص) (636 وفريضة ضمن برقم)

وموضوع عقد مخارجة بنظير ضمن)
682)املتواجد بال ماعة الترابية) رقم)

إقليم) أكلموس،) دائرة  الحمام،)

يوليو) (15 من تاريخ) ابتداء) خنيفرة،)

(،2222 يوليو) (25 غاية) الى  (2222

بحث علني في شان مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من اجل)

سقي مساحة)2.2947)هكتارا لفائدة))

الحامل) العربي  وجديدي  السيد 

رقم) الوطينة  التعريف  للبطاقة 

.D76395
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1023)بتاريخ)23)يونيو)2222،)

الذي سيجري على الوحدة املدرسية)

بال ماعة) املتواجد  الرياحي،) أوالد 

قيادة قرية)) الترابية قرية بن عودة،)

بنعودة)،)دائرة سوق االربعاء)الغرب،)

تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة،) إقليم 

يوليو) (18 الى غاية) ( (،2222 يوليو) (8

بحث علني في شان مشروع) (،2222

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

باملاء) املدرسة  تزويد  اجل  من  منه،)

لفائدة مجموعة مدارس قرية ينعودة)

القانونية) ممثلتها  شخص  في  ممثلة 

الحاملة) الطيبي  بديعة  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.G321178
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (23 بتاريخ) (2022/1019 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (،2222

العقاري) الرسم  حي  الركادة  املسمى 

منطقة التحفيظ) ( رقم)30/52210،)

دوار) الدفالي  عين  املسماة  ال ماعي 

عين) الترابية  بال ماعة  القايد  اوالد 

دائرة) الدفالي،) عين  قيادة  الدفالي،)

قاسم،)))) سيدي  إقليم  الغرب،) تالل 

الى) (2222 يوليو) (12 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (،2222 يوليو) (22 غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شان  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من اجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (3.62 مساحة)

لبطاقة) الحامل  مغفول  محمد 

.GK626(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1055)بتاريخ)28)يونيو)2222،)

الذي سيجري على العقار املسمى بالد)

رقم) العقاري  الرسم  حي  مصطفى 

بال ماعة) املتواجد  ( (،81/16733

الترابية عين ال وهرة،)دائرة تيفلت،)

من ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

يوليو) (27 الى غاية) (2222 يوليو) (18  

بحث علني في شان مشروع) (،2222

الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 2.3221 مساحة) سقي  اجل  من 

أشرف)) البالج  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB529718(رقم

80

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (28 بتاريخ) (2022/1053 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (،2222

املسمى))فدان ادريس بن عباس))حي)

(،281 162ص) ض برقم) عقد شراء)

سيدي) الترابية  بال ماعة  املتواجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عالل 

 18 من) ابتداء) الخميسات،) إقليم 

يوليو) (27 غاية) الى  (2222 يوليو)

بحث علني في شان مشروع) (،2222

الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء)منه،)

  2.1624 مساحة) سقي  اجل  من 

لحسن) حاج  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  حادة 

.X18417(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (29 بتاريخ) (2022/1070 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  (،2222

حي عقد) ( ( السدرة) ( فدان) ( املسمى)

املتواجد) (،446 برقم) ض  شراء)

عالل) سيدي  الترابية  بال ماعة 

إقليم) الخميسات،) دائرة  املصدر،)

يوليو) (18 من) ابتداء) الخميسات،)

(،2222 يوليو) (27 غاية) الى  (2222

بحث علني في شان مشروع الترخيص)

من اجل) منه،) بانجاز بئر وجلب املاء)

 1 مساحة) وسقي  املنزلي  االستعمال 

هكتارا))لفائدة السيد عي�صى سعيدي)

الحاملين) وسعيد  فاطمة  والسيدة 

   X9626 الوطنية) التعريف  لبطاقتي 

.X52754و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1079)بتاريخ)32)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  حي  »اكلمام«)

5/69522)املتواجد بال ماعة الترابية)

آيت بورزوين،)دائرة الحاجب،)إقليم)

يوليو) (18 من تاريخ) ابتداء) الحاجب،)

2222)إلى غاية)27)يوليو)2222)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتار  (1,80 مساحة) سقي 

السيدة بلحاج بشرى،)الحاملة لبطاقة)

.D566392(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1082)بتاريخ)32)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  حي  (»3 »بنزيدية)

املتواجد بال ماعة) (67/24619 رقم)

دائرة) بورزوين،) آيت  الترابية 

ابتداء) الحاجب،) إقليم  الحاجب،)

إلى غاية) (2222 يوليو) (18 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (27

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

عباس) السيد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لبطاقة  الحامل  سعيد،)

.ZG35286(الوطنية

84 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1037)بتاريخ)24)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  موضوع  »زرودان«)

كراء) عقد  حي  (21/39089 رقم)

12)مارس) لالستغالل الفالحي بتاريخ)

الترابية) بال ماعة  املتواجد  (2222

تازة،) إقليم  تاهلة،) دائرة  مطماطة،)

إلى) (2222 يوليو) (15 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2222 يوليو) (25 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي) أجل  من  منه  املاء) وجلب  بئر 

لفائدة) هكتارات  (8,3438 مساحة)

الحامل) السيد أهموط عبد السالم،)

.Z3562(لبطاقة التعريف الوطنية

85

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1050)بتاريخ)28)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

حي) وتورتوت«) امحند  »تاغروت 

املتواجد) (255 بعدد) ضمن  ملكية 

دائرة) الزراردة،) الترابية  بال ماعة 

تاريخ) من  ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،)

يوليو) (27 إلى غاية) (2222 يوليو) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة)4,3904 

ازكرار) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الحسين،)

.Z129963(الوطنية

86 



13605 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1045)بتاريخ)28)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

جنان) بيع  عقد  حي  »تخمامت«)

بتاريخ) عليه  مصادق  بظلها  أش ار 

14)سبتمبر)2218)املتواجد بال ماعة)

تاونات،) دائرة  وليد،) بني  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) تاونات،)  إقليم 

يوليو) (27 إلى غاية) (2222 يوليو) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

لفائدة) املنزلي  االستعمال  أجل  من 

السيد الخدري علي،)الحامل لبطاقة)

.D55135(التعريف الوطنية

87 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1083)بتاريخ)32)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

حي الرسم العقاري) »الخير بقعة د«)

املتواجد بال ماعة) (5/170447 رقم)

باشوية بوفكران،) الترابية بوفكران،)

تاريخ) من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

يوليو) (27 إلى غاية) (2222 يوليو) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتار) (1,90 من أجل سقي مساحة)

الحامل) زريوح عمر،) السيد  لفائدة 

.S842243(لبطاقة التعريف الوطنية

88 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2022/1042)بتاريخ)28)يونيو)2222 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  حي  »مهدي«)

بال ماعة) املتواجد  (13/14621

امللحقة) سليمان،) سيدي  الترابية 

باشوية سيدي سليمان،) (،1 اإلدارية)

من) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 

غاية) إلى  (2222 يوليو) (18  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (28

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

منه من أجل تزويد حمام باملاء) املاء)

فاطمة،) رضواني  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.Q134266

89 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ ح.ج/2022/1044)  رقم 

الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (28

العقار ال ماعي املدعو اوالد اسبيطة)

باملكان املسمى)»اوالد اسبيطة«)التابع)

لل ماعة الساللية اوالد اسبيطة حي)

بتاريخ) (28 رقم) اإلستغالل  شهادة 

املتواجد بال ماعة) (2222 يونيو) (15

إقليم) باشوية عامر،) الترابية عامر،)

سال،)ابتداء)من تاريخ)18)يوليو)2222 

2222)بحث علني) يوليو) (28 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب))وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

مساحة)2.1325)هكتارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  بعلوك،) ابراهيم 

.AB237327(التعريف الوطنية

90

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ ح.ج/2022/1043)  رقم 

الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (28

ح اج) اوالد  بدوار  املتواجد  العقار 

بتاريخ (25 عدد) إدارية  شهادة   حي 

بال ماعة) املتواجد  (2222 ماي) (19

الترابية سيدي اعمر الحا�صي،)قيادة)

تالل) دائرة  الحا�صي،) اعمر  سيدي 

ابتداء) إقليم سيدي قاسم،) الغرب،)

غاية) إلى  (2222 يوليو) (18 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (28

)وجلب) مشروع الترخيص بإنجاز بئر)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

الطيب) السيد  لفائدة  هكتارا  (2.15

بن الكرني،)الحامل لبطاقة التعريف)

.GN62283(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

لسبو املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ ح.ج/2022/1041)  رقم 

الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (28

حي) جراي  اوالد  بالد  املسمى  العقار 

 R/15816 عدد) العقاري  الرسم 

الترابية) بال ماعة  املتواجد 

دائرة) لالميمونة،) قيادة  لالميمونة،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)

إلى غاية) (2222 يوليو) (18 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (28

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (2.9999

الحامل لبطاقة) العربي الصحراوي،)

.GB244786(التعريف الوطنية

92

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ ح.ج/2022/1040)  رقم 
الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (28
العقاري) بالرسم  ال ماعي  العقار 
اإلداري) التحديد  (30/37766 عدد)
29)سابقا باملكان املسمى مزارع دوار)
الساللية) لل ماعة  التابع  الدكوكة 
الشبانات)1)حي شهادة اإلستغالل رقم)
املتواجد) (2222 مارس) (29 بتاريخ) (41
بال ماعة الترابية بير الطالب،)قيادة)
الشراردة،) دائرة  الطالب،) بير  تكنة 
إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)
يوليو) (28 إلى غاية) (2222 يوليو) (18
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وجلب  ( ثقب) بإنجاز  الترخيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)3.4379 
الهادي) عبد  السيد  لفائدة  هكتارا 
التعريف) لبطاقة  الحامل  متقي،)

.GK32289(الوطنية
93

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ ح.ج/2022/1039)  رقم 

الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (28
السلك) ظهر  املدعو  ال ماعي  العقار 
التابع) العبادلة  املسمى  باملكان 
لل ماعة الساللية العبادلة الطناجة)
حي شهادة اإلستغالل رقم)22)بتاريخ)
بال ماعة) املتواجد  (2222 ماي) (32
دائرة) املكرن  قيادة  املكرن،) الترابية 
ابتداء) القنيطرة،) إقليم  بنمنصور،)
إلى غاية) (2222 يوليو) (18 تاريخ) من 
بحث علني في شأن) (2222 يوليو) (28
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
 1 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)
هكتارا لفائدة السيد ادريس الفالق،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GY21248
94
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
لسبو املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ ح.ج/2022/1060)  رقم 

الذي سيجرى على) (2222 يونيو) (29
2)حي) العقار املسمى عزيب املحمدي)
 41/61917 عدد) العقاري  الرسم 
سيدي) الترابية  بال ماعة  املتواجد 
صفرو،) دائرة  احمد،) بن  يوسف 
تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 
يوليو) (25 إلى غاية) (2222 يوليو) (18
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2222
املاء) وجلب  ( ثقب) بإنجاز  الترخيص 
 12 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)
نبيل،) قنجاع  السيد  لفائدة  هكتارا 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.K116421
95

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يونيو) (29 بتاريخ) ح.ج/2022/1059)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2222
الرسم) حي  الغابة«) »شط  املسمى)
املتواجد) (،81/19232 العقاري رقم)
ال وهرة،) عين  الترابية  بال ماعة 
الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

 2222 يوليو) (18 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) (2222 يوليو) (27 غاية) إلى 

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (0,1944 مساحة) أجل سقي 

لفائدة السيد املودني موالي يوسف)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A286875
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (29 بتاريخ) ح.ج/2022/1064)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2222

الرسم) حي  (»323 »زهرة) املسمى)

املتواجد) (،16/3000 رقم) العقاري 

الخميسات،) الترابية  بال ماعة 

إقليم) الخميسات،) باشوية 

 18 تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)

يوليو)2222)إلى غاية)27)يوليو)2222 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

ايت) السيد  لفائدة  السيارات  غسل 

الحامل) علي  موالي  حمو  سيدي 

.V52423(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يونيو) (29 بتاريخ) ح.ج/2022/1063)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2222
حي) (»HAMMAM (- »مقام) املسمى)
(،81/12626 رقم) العقاري  الرسم 
مقام) الترابية  بال ماعة  املتواجد 
إقليم) تيفلت،) دائرة  الطلبة،)
 18 تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)
يوليو)2222)إلى غاية)27)يوليو)2222 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)
سقي مساحة)0,0314)هكتارا لفائدة)
شركة)HORELBAL SARL)في شخص)
لبطاقة) الحامل  القانوني  ممثلها 

.XA79434(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يونيو) (29 بتاريخ) ح.ج/2022/1065)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2222
الرسم) حي  الفيران«) »حفرة  املسمى)
املتواجد) (،81/14252 العقاري رقم)
ال وهرة،) عين  الترابية  بال ماعة 
الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2222 يوليو) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2222 يوليو) (27 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

أجل) من  منه،) املاء) وجلب  ثقب 

لفائدة) هكتارا  (0,30 مساحة) سقي 

السيد بوبغي حميد الحامل لبطاقة)

.AB246244(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يونيو) (29 بتاريخ) ح.ج/2022/1068)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2222

الرسم) حي  »ال عبوب«) املسمى)

املتواجد) (،81/15451 العقاري رقم)

ال وهرة،) عين  الترابية  بال ماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) (2222 يوليو) (18 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  (2222 يوليو) (27 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (1,1570 مساحة)

السيد رشدي محمد الحامل لبطاقة)

.A241248(التعريف الوطنية
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13617 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

29



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13618  



13619 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13620  



13621 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

55



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13622  



13623 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13624  



13625 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13626  

56



13627 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13628  



13629 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13630  



13631 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

57



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13632  

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء  - سطات



13633 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13634  



13635 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13636  

58



13637 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13638  



13639 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13640  

59



13641 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13642  



13643 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13644  

60



13645 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13646  



13647 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13648  



13649 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13650  



13651 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13652  

61



13653 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13654  



13655 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13656  

62



13657 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13658  



13659 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13660  

63



13661 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13662  



13663 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13664  



13665 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

64



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13666  

معهد األمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصن في التدبير والتسويق الفالحي بالمحمدية



13667 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

معهد األمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصن في التدبير والتسويق الفالحي بالمحمدية



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13668  



13669 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

65



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13670  



13671 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13672  



13673 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13674  



13675 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13676  



13677 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13678  



13679 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي  لتادلة

66



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13680  

الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت



13681 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13682  



13683 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13684  

67



13685 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

الحسابات السنوية لسنة 2021 لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  ألقاليم جنوب المملكة



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13686  



13687 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13688  



13689 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 
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عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13690  



13691 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13692  



13693 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13694  



13695 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

109



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13696  



13697 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13698  



13699 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13700  

110



13701 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13702  



13703 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13704  



13705 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

112



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13706  

مشروع مرسوم رقم ....................صادر في .....................).........................(



13707 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك 
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

20



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13708  

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك 
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

مشروع مرسوم رقم ....................صادر في .....................).........................(

21



13709 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

مشروع مرسوم رقم ....................صادر في .....................).........................(



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13710  



13711 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك 
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

22



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13712  



13713 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد والمالية ومدير أمالك 
الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

23



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13714  



13715 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13716  



13717 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13718  

24



13719 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

25



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13720  

26



13721 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

يعهد لرئيس مجلس جماعة إنزكان بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

27



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13722  



13723 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13724  



13725 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13726  
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13727 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13728  

الفصل الثالث  :
يعهد  إلى رئيس جماعة بوسكورة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

103



13729 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

104



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13730  

105



13731 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13732  



13733 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13734  



13735 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 



عدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) الجريدة الرسمية13736  



13737 الجريدة الرسميةعدد)5725 - 22)حو الذ ة)1443 )22)يوليو)2222) 

يعهد  إلى رئيس جماعة أصيلة بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
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